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ISO
9000

FÓRUM
 

Kedves Tagjaink! Tisztelt Partnereink! 
 
Az ISO 9000 FÓRUM vezetősége nevében szeretettel meghívjuk Önt a 2010. szeptember 09-10-i 
XVII. Nemzeti Konferenciára, melyet Balatonvilágoson tartunk a FRIDA FAMILY Hotelben és 
ennek gyönyörű környezetében.  
 
KONFERENCIÁRA ÉS KIKAPCSOLÓDÁSRA IS ALKALMAS, KELLEMES KÖRNYEZET 
Balatonvilágos a Balaton déli partjának első települése. Három megye találkozásánál, Siófok 
várossal (Somogy megye), Enying várossal (Fejér megye) és Balatonfőkajár községgel (Veszprém 
megye) határos. A település neve hivatalosan Balatonvilágos, mely magában foglalja Balatonaligát 
is. A Konferencia helyszínét megtekintheti a www.fridafamily.hu. illetve a www.isoforum.hu 
honlap nyitó oldalán található panoráma képeken.  
 
MAGAS SZINTŰ SZAKMAISÁG 
A konferencián felkészült és gyakorlott szakemberek tartanak előadásokat és ismertetnek máshol 
is hasznosítható módszereket, aktuális és fontos tematikák kerülnek bemutatásra. A plenárison 
arról hallunk előadásokat, hogy nemzetközi összehasonlításban hol áll Magyarország a közel két 
éve kirobbant gazdasági válság óta.  
A szakmai szekciókban az "egymástól tanulás" előnyeit és fontosságát helyeztük előtérbe. 
A sikeresen és eredményesen működő vállalatok, intézmények képviselői fogják ismertetni 
kiválósági módszereiket az ipar, a szolgáltatás és az egészségügy területén. Előadásokat fogunk 
hallani a változások sikeres menedzseléséről, a válságból való kitörési lehetőségekről, a Lean, 
Kaizen és egyéb TQM módszerek alkalmazásáról. A közoktatási szekció előadói bemutatják, hogy 
a közoktatásban is fontos szerepet játszik a minőségi gondolkodás, a minőségfejlesztési 
módszerek alkalmazása. 
 
KIKAPCSOLÓDÁS 
A Nemzeti Konferencia alkalmával kulturális műsorral egybekötött ünnepi vacsorát tartunk, 
kézműves kiállítást szervezünk, díjazzuk a konferenciák 5., 10., 15. éves törzsvendégeit, 
vetélkedőket tartunk kötélhúzásban, asztaliteniszben. Nem marad el az immár hagyományossá 
vált minőségügyi totó, lesz tombola és még számos kellemes meglepetés.  
 
ÉRTÉK A RÉSZTVEVŐKNEK 
Szem előtt tartva az elmúlt évek elégedettségi mutatóit oly módon szerveztük meg a konferenciát, 
hogy hasznosítható értéket nyújtsunk a résztvevők számára. Ennek érdekében: 

 A Konferencia árát három éve nem emeljük, azaz megtartottuk az elmúlt évi szinten. 
 A 2009. évi konferencián elhangzott résztvevői véleményeket, értékeléseket a 

honlapunk nyitó oldalán lévő videó-felvételeken itt hallgathatja meg: 
www.isoforum.hu. 

 
Kérjük támogassa a Nemzeti Konferenciát részvételével és partnerei körében való 

népszerűsítéssel. 
  

A Konferencia társszervezője az EOQ MNB 
 

 
 

Mindenkit szeretettel várunk rendezvényünkre! Tiszteletteljes üdvözlettel: 
 

Rózsa András                 
elnök                            


