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Akredytacja - to jeszcze wybór
czy już konieczność?
- wywiad z Panią Lucyną Olborską
Dyrektor PCA

i

Szanowni Państwo,

28 marca odbędzie się w Katowicach
III Europejski Kongres Jakości, którego
uczestnicy podejmą dyskusję na nurtujące
nas zagadnienia dotyczące tajemnicy sukcesu firm, inspiracji do dalszego działania, spoIK i
sobu zarządzania ryzykiem oraz konkurowa
nia jakością. Kongres będzie również okazją do wymiany doświad
czeń z najlepszymi menedżerami biznesu oraz nawiązania nowych
kontaktów otwierających szersze możliwości rozwoju oraz zwięk
szenia konkurencyjności naszych organizacji.
Udział w wydarzeniach jakościowych i konferencjach nauko
wych bywa zwykle inspiracją do działania. Na stronie 35 prezentu
jemy wykaz wybranych konferencji naukowych. Zapraszamy do za
poznania się z ofertą organizatorów oraz do sukcesywnego uzupeł
niania naszego wykazu.
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W budowaniu przewagi konkurencyjnej coraz większą rolę od
grywa zaufanie klientów i konsumentów do firm i ich marek. Zaufa
nie budowane jest poprzez świadomość najwyższej jakości produk
tów i poczucie bezpieczeństwa w kontekście ciągłości i niezmien
ności warunków wytwarzania. Zapraszamy do lektury artykułów,
które podejmują jedne z najważniejszych kwestii decydujących dziś
o wyborach konsumenckich.
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Za publikację a rtykułów w „Problem ach Ja kości”
M in is te rs tw o Nauki i Szkolnictwa W yższego przyznało 11 punktów.
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