Sertifikasi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah
(PPIU)
Mengapa Memilih GGC?

GGC
memenuhi syarat untuk menerbitkan
sertifikat dengan standar Penyelenggara
Perjalanan Ibadah Umrah.
Kami percaya pada sertifikasi profesional
dan proposisi kemitraan. Membentuk
hubungan yang sehat, serta hubungan
bisnis, didasarkan pada rasa hormat yang
berarti menghormati kualitas terbaik di klien
kami adalah jiwa dari keyakinan profesi
kami.

LAYANAN YANG KAMI
RANCANG UNTUK
INDUSTRI ANDA
Kami akan bertanggung jawab
untuk
memberikan
layanan
sertifikasi demi kepuasan bisnis
anda.
Percayakan kepada GGC untuk
memperluas catatan baik anda
untuk menghasilkan lingkungan
kerja yang sehat dan aman
ditempat kerja anda.

Apa

Pengalaman sertifikasi organisasi kecil
hingga besar di berbagai industri. Tim
auditor sistem yang sangat terampil dan
kompeten, kami akan bertanggung jawab
atas kepastian bahwa organisasi sedang
mengejar, menerapkan kerangka kerja
dengan mengambil pendekatan yang
terorganisir untuk mencapai pengembangan
bisnis
mereka
sambil
memenuhi
persyaratan pelanggan.

itu sistem PPIU? adalah
sertifikasi yang melaksanakan Penyelenggara
Perjalanan Ibadah Umrah yang mampu
memberikan pelayanan perjalanan ibadah
umrah sesuai dengan Peraturan Menteri
Agama Republik Indonesia nomor 8 tahun
2018 tentang Penyelenggaraan Perjalanan
Ibadah Umrah dan Keputusan Direktur
Jenderal Penyelengaraan Haji Dan Umrah Nilai
terbaik
dari layanan
dengan
nomor 337 Tahun 2018 tentang Pedoman transparansi harga dan tanpa biaya
Akreditasi
Penyelenggaraan
Perjalanan tersembunyi.
Ibadah Umrah.

Kami
melakukan
penilaian Kenapa sistem PPIU penting
sertifikasi berdasarkan standar untuk industri anda?
Penyelenggara Perjalanan Ibadah Seperti dalam pasal 3, dari UU No. 18 tahun
Umarh,
target
industri
atau 2019 tentang penyelenggaraan ibadah Haji
dan Umroh bertujuan,
kebijakan dan komitmen anda.
GGC mempunyai solusi untuk 
anda,dengan auditor yang sangat
berkualifikasi dan terampil,kami
dapat
membantu
anda
meningkatkan kegiatan yang anda
lakukan setiap hari.


memberikan pembinaan, pelayanan,
dan pelindungan bagi Jemaah Haji dan
Jemaah Umrah sehingga dapat
menunaikan ibadahnya sesuai dengan
ketentuan syariat; dan
mewujudkan
kemandirian
dan
ketahanan dalam Penyelenggaraan
Ibadah Haji dan Umrah.

Disamping itu dapat,
 meningkatkan partisipasi kepemimpinan
dan keterlibatan karyawan secara khusus
dalam masalah lingkungan.
 Menggambarkan citra publik yang baik
kepada klien, badan pengawas dan
pemangku kepentingan.

PT GGC SERTIFIKASI INDONESIA
BUSINESS SOLUTIONS
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Gedung Hanurata,
Jl.Kebon Sirih No.67-69 Menteng,
Jakarta Pusat,
Indonesia.
Silahkan menghubungi kami
Telp. +62 21 3105354
Email: gg.certification@gmail.com
Website: http://ggc-sertifikasi.id/
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