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INFORMACJA PRASOWA

III Europejski Kongres Jakości – spotkaj się z najlepszymi!
W czym tkwi tajemnica sukcesu firm, jak zainspirować do dalszego działania, w jaki sposób
zarządzać ryzykiem oraz skutecznie zadbać o jakość swojego życia - to zagadnienia, które będą
poruszane podczas III Europejskiego Kongresu Jakości. To również doskonała okazja, by spotkać się
z najlepszymi menadżerami biznesu reprezentującymi najwyższe standardy zarządzania i nawiązać
nowe kontakty.
Organizatorem wydarzenia jest Fundacja Qualitas, która od 12 lat zajmuje się wspieraniem idei
jakości oraz dobrych praktyk biznesowych. Wydarzenie jest ukoronowaniem realizowanego przez
Fundację największego w Polsce projektu promującego jakość - Certyfikatu JAKOŚĆ ROKU®.
Przyznawany jest on firmom, organizacjom, instytucjom naukowo-badawczym, których produkty,
usługi czy rozwiązania charakteryzuje wysoka jakość.
Europejski Kongres Jakości po raz kolejny zintegruje przedstawicieli środowiska biznesowego i
naukowego z całej Polski. Nie zabraknie również zagranicznych gości. Wystąpienie inauguracyjne
wygłosi Kamil Durczok. Główną część wydarzenia stanowić będą panele tematyczne, dyskusje oraz
ciekawe case study. Wystąpią przedstawiciele m.in. Grupy Atlas, ZIPP, Rekopolu, Sądeckich
Wodociągów oraz organizacji DEKRA, KAIZEN Institute, Quality Austria-Polska i European
Organization for Quality . Swój panel poprowadzą także znakomici trenerzy biznesu Magdalena
Robak i Jacek Masłowski.
Wydarzenie będzie okazją do poruszenia tematów związanych z kreowaniem kultury jakości w
organizacji, dbaniem o jakość życiowego kapitału oraz nowościami i trendami w tym obszarze. Po
części merytorycznej Laureaci Certyfikatu JAKOŚĆ ROKU® otrzymają statuetki oraz certyfikaty.
Po raz pierwszy Kongres odbędzie się w Katowicach – mieście, które doskonale wpisuje się w ideę
nowej jakości, doskonalenia i rozwoju.
Partnerami Kongresu są Agencja Kreatywna Public PR, Quendi, John Lemon i Hotel Monopol.
Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli European Organization for Quality, Polskie Towarzystwo
Ekonomiczne, Polski Komitet Normalizacyjny oraz Krajowa Izba Gospodarcza. Patronami
merytorycznymi są DEKRA, KAIZEN Institute, Klub Polskie Forum ISO 9000 oraz Quality AustriaPolska. Wśród patronów medialnych wydarzenia znaleźli się Dziennik Gazeta Prawna, Quality Today,
Lean Center, Problemy Jakości, Law Business Quality, ceo.com.pl, radio eM, Silesion,

Europerspektywy, Katowice.24.info, radio Silesia, TVS, e-biurowce.pl, hrpolska.pl, biuro-kreacja.info
oraz Polskie Radio Katowice.
III Europejski Kongres Jakości pod hasłem „Jakość w praktyce” odbędzie się 28 marca br. w Hotelu
Monopol w Katowicach.
Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, wymagana jest wcześniejsza rejestracja. Szczegóły oraz zapisy:
www.kongres.jakoscroku.pl.
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