LISTOPAD 2017 – Měsíc kvality v ČR

NÁ RODNÍ
CENA ČR

Prezentujte svoji firmu
po boku těch nejlepších a staňte se partnery
prestižních ocenění a významných akcí.
NÁRODNÍ CENA KVALITY ČESKÉ REPUBLIKY
NÁRODNÍ CENA ČR ZA SPOLEČENSKOU ODPOVĚDNOST A UDRŽITELNÝ ROZVOJ
MEZINÁRODNÍ KONFERENCE „QUALITY TRANSFORMS”
Národní ceny jsou prestižní ocenění uznávaná po celém světě. V České republice jsou předávány ve
Španělském sále Pražského hradu za účasti vrcholných představitelů České republiky.
Vyhlášení Listopadu MĚSÍCEM KVALITY 2017
Aktivity Listopadu MĚSÍCE KVALITY jsou již řadu let organizovány v rámci Národní politiky kvality ve
spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a jsou zaštítěny usnesením vlády České republiky.
U nás i v zahraničí je běžné, že se na národních programech na podporu kvality podílejí jako partneři
komerční firmy. Chtěli bychom Vás proto oslovit s nabídkou na zapojení Vaší společnosti do těchto aktivit.
Máte jedinečnou příležitost setkat se se zástupci těch nejlepších organizací v České republice. Staňte se
marketingovými partnery nejvýznamnějších akcí Listopadu MĚSÍCE KVALITY 2017:

Mezinárodní konference „Quality Transforms” /14. 11. 2017/
Galavečer s Českou kvalitou /14. 11. 2017/
Slavnostní večer ve Španělském sále při příležitosti předání Národních cen /28. 11. 2017/

Bližší informace
Vám poskytnou
organizátory akcí:

vyhlašovatel

realizátor

odborný garant

PARTNERSTVÍ na významných akcí

Nabízíme Vám možnost stát se Generálním partnerem, Hlavním partnerem nebo Partnerem akcí
Listopadu MĚSÍCE KVALITY. Konkrétní obsah vzájemného plnění je možné uzpůsobit Vašim individuálním
potřebám, od formy finančních příspěvků až po poskytnutí Vašich služeb nebo produktů či jiného plnění.
V základním balíčku Vám nabízíme volné vstupy na uvedené akce s možností prezentace Vašeho loga.
Vyšší forma spolupráce zahrnuje možnost vystoupení zástupce partnera na konferenci, předávání jedné
z Národních cen a otištění PR článku nebo inzerce prostřednictvím našich mediálních partnerů. Možností
spolupráce v rámci partnerství je více, rádi Vám připravíme nabídku.

ČESKÁ
SPOLEČNOST
PRO JAKOST

Mezinárodní konference „Quality Transforms”
Jde o nejvýznamnější mezinárodní konferenci konanou v ČR zaměřenou na systémy
managementu kvality a související oblasti. Listopadová konference patří mezi tradiční
akce České společnosti pro jakost. Konference proběhne v Praze v Národním domě
na Vinohradech.
Galavečer s Českou kvalitou
V rámci společenského Galavečera s Českou kvalitou budou, za účasti řady známých
a populárních osobností, předána ocenění v Programu Česká kvalita. Cílem Programu
Česká kvalita je podpora prodeje kvalitních výrobků a poskytování kvalitních služeb.
Program je garantován vládou ČR.

NÁ RODNÍ
CENA ČR

Slavnostní večer na Pražském hradě
Slavnostní večer je pořádán u příležitosti předání ocenění organizací v programech
Národní ceny kvality ČR, Národní ceny ČR za společenskou odpovědnost a udržitelný
rozvoj a dalších ocenění v oblasti kvality, především Cena za CSR „Podnikáme
odpovědně”, Cena Anežky Žaludové nebo Manažera kvality roku a dalších. Slavnostní
večer se koná ve Španělském sále na Pražském hradě za aktivní účasti vrcholných
představitelů České republiky, představitelů podnikatelských sdružení a organizací,
zástupců firem a médií.

Česká společnost pro jakost: Václava Smolíková, tel.: 221 082 261, e-mail: smolikova@csq.cz, www.csq.cz
Národní středisko podpory kvality: David Kubla, tel.: 221 082 636, e-mail: kubla@csq.cz, www.npj.cz
Sdružení pro oceňování kvality: Klára Fousková, tel.: 221 082 236, e-mail: fouskova@sokcr.cz, www.sokcr.cz

