EUROPEAN QUALITY CERTIFICATE®
We have been dealing with quality for over thirteen years. We show,
promote and support every action that, even in a very minute sense, can
change our world for the better. We believe that quality is endless.We
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Organizatorem jest Fundacja Qualitas
It is organized by the Qualitas
Europejskie Centrum Promocji
Foundation the European Centre of
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Promotion of Good Business Practices
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Thank you for the opportunity to improve ourselves, business and the
people around us.

Yours faithfully,
Z wyrazami szacunku,
Marcin Kałużny
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Aby zdobyć EUROPEAN QUALITY CERTIFICATE®
należy poddać się czteroetapowej weryﬁkacji:

KROK 1
Wybierz kategorię, w której chcesz wystartować,
wypełnij ankietę i odeślij na: sekretariat@euroeanquality.eu

 Produkt
 Usługa

 Innowacja
 Ekologia
 Nauka

 Samorząd
 CSR
 Pracodawca
 Zrównoważony Rozwój

KROK 2
Przygotuj aktualne zaświadczenia
o niezaleganiu z ZUS i US

Laureaci, którzy zdobyli sześciokrotnie European Quality Certiﬁcate® mogą ubiegać się o tytuł honorowy oraz statuetkę

ORŁA JAKOŚCI

ORŁY JAKOŚCI to elitarne grono przedsiębiorstw, które

przez lata udowadniały, że jakość zarządzania ma znaczenie
dla sukcesu w biznesie. ORŁY JAKOŚCI to wzór dla innych

KROK 3
Umów się na Audyt, prowadzony
przez specjalistów przeszkolonych i akredytowanych przez Fundację QUALITAS

KROK 4
Wybierz formę promocji:
• Quality Magazyn
• Portal www.qualitymagazyn.pl
• Social media

WYNIKI
O wynikach poinformujemy Cię telefonicznie i mailowo

Uroczyste wręczenie Certyﬁkatów nastąpi podczas
Gali Finałowej organizowanej w ramach Europejskiego Kongresu Jakości.

Laureaci tytułu honorowego mogą być powoływani do RADY
PROGARMOWEJ Fundacji QUALITAS, a także do KAPITUŁY

European Quality Certiﬁcate®. Powołanie następuje na wniosek
Przewodniczącego Kapituły

WSPIERAMY | POMAGAMY | WYRÓŻNIAMY
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Aby zdobyć EUROPEAN QUALITY CERTIFICATE®
należy poddać się czteroetapowej weryﬁkacji:

SŁAWOMIR HARAZIN
WICEPREZES ZARZĄDU ACTION SA
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dokonywania świadomego wyboru i troski kadry zarządzającej o Klienta
i rozwój organizacji.
Wybierz formę promocji:
• Quality Magazyn
• Portal www.qualitymagazyn.pl
• Social media
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Od momentu zamieszczenia na opakowaniach zbiorczych godła sprzedaż wzrosła o 40%!

Uroczyste wręczenie Certyﬁkatów nastąpi podczas
Gali Finałowej organizowanej w ramach Europejskiego Kongresu Jakości.
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