Rendkívüli lehetőség, jelentős kedvezménnyel!
Az ISO 9000 FÓRUM Egyesület és az EOQ MNB Egyesület vezetősége közös
megegyezéssel talált megoldást arra, hogy 2015. őszén a minőségügy kiemelkedő
eseményein minél több magyarországi résztvevő vehessen részt. Az elmúlt 2 hónap
kommunikációjából ismeretes Önök előtt, hogy a következő két rendkívüli rendezvény
lesz megtartva:

2015. szeptember 17-18. között

XXII. Nemzeti Minőségügyi Konferencia
(Balatonalmádi, RAMADA Konferencia Hotel)

melynek mottója: „MINŐSÉG – INNOVÁCIÓ – FENNTARTHATÓSÁG”
(www.isoforum.hu)

2015. október 26-27-én a:
Nemzetközi Minőségügyi Akadémia Minőségügyi Világfóruma
(Kempinski Hotel Corvinus, Budapest)

melynek szlogenje: „MINŐSÉG A VILÁG JÖVŐJE SZÁMÁRA”
(http://www.iaq2015.com)
Mindkét rendezvényen hasznos szakmai ismereteket és mérhető értéket nyújtunk a
résztvevők számára.
Magas szintű előadások, aktuális és mindenkit érdeklő tematikák, a minőségszakma jövőképe,
minőség és innováció, minőség és fenntarthatóság, az új minőségirányítási szabványoknak való
megfelelés, energiagazdálkodás, sikertörténetek és jó gyakorlatok bemutatása.
Az EOQ MNB regisztrációval rendelkező szakemberek Minőségügyi Világfórumon való
részvétel esetén 30 kreditpontot, a Nemzeti Minőségügyi Konferencián való részvétel esetén
20 kreditpontot számolhatnak el!
Mindkét rendezvényen műsoros gálavacsora biztosítja a kikapcsolódást, a partneri
beszélgetéseket és az új ismeretségek kialakítását.
A Nemzeti Minőségügyi Konferencián a gálavacsorát Berecz András ének- és mesemondó
humoros műsora követi. Nem marad el a minőségügyi Totó, lesz tombola, tánc és számos
kellemes meglepetés.
Az esti műsort Vidám Party zárja a RAMADA Hotel Bár Zenekarával.
A Nemzeti Minőségügyi Konferencián résztvevő ISOFÓRUM, EOQ MNB, MMT és a
Szövetség a kiválóságért tagok 25%-os kedvezménnyel vehetnek részt.
Azok a személyek, akik részt vesznek a XXII. NMK konferencián és részt kívánnak venni a
Minőségügyi Világfórumon is, a meghirdetési árból rendkívüli kedvezményt kapnak. Ennek
részletei a mellékelt Kedvezményes Együttes Jelentkezési lapon láthatók.
Javasoljuk, hogy használják ki a rendkívüli lehetőséget! Jelentkezzenek az őszi
minőségügyi konferenciákra!
Kérjük támogassa a két rendezvényt részvételével és a Partnerei körében való
népszerűsítéssel.
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