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Érdemes az ISO 9000 FÓRUM EGYESÜLET tagja lenni !
Az ISOFÓRUM tevékenységéből és szolgáltatásaiból a tagság többféle módon profitálhat:
1. Ha a tagság részt vesz a térítésmentes Szakmai tapasztalatcsere látogatásokon, illetve a
Nemzeti Minőségügyi Konferencián. E rendezvények kiváló lehetőséget nyújtanak a legjobb
gyakorlat megismerésére, az egymástól tanulásra.
2. Ha a tagszervezet lehetőséget ad egy tapasztalatcsere szervezésére saját cégénél, ami jó
reklám és PR lehetőség.
3. Ha a tagszervezet képviselője előadással jelentkezik a Nemzeti Minőségügyi Konferenciára.
4. A tagság szakmai cikket jelentethet meg az Egyesület honlapján. Jó reklámozási lehetőség,
mivel együttműködési megállapodásunk van több partnerrel, akik honlapján folyamatosan fut
az ISO 9000 FÓRUM elérhetősége.
Az ISO 9000 FÓRUM EGYESÜLET valóban az a minőségügyi civil szervezet, amely hozzáadott
értéket nyújt tagságának és tevékenységében tetten érhető a közhasznúság is.
Tisztelettel kérjük a tagságot, hogy aktívan kapcsolódjanak be az ISO 9000 FÓRUM Egyesület
tevékenységeibe és szeretettel várjuk Önöket szakmai rendezvényeinken és a Nemzeti
Minőségügyi Konferencián.
TÁJÉKOZTATÓ AZ EGYESÜLET SZOLGÁLTATÁSAIRÓL
Az ISO 9000 FÓRUM EGYESÜLET-nek több száz jogi tagja és kétszáz egyéni tagja van. Az
elnökség igyekszik teljes mértékben a tagság érdekeit szolgálni és nagy hangsúlyt fektet a szakmai
rendezvények szervezésére. A Tagság az alábbi szolgáltatásokat veheti igénybe:
 25%-os kedvezményes részvétel a Nemzeti Minőségügyi Konferencián. A szeptemberi
Nemzeti Minőségügyi Konferencia a legnagyobb szakmai rendezvény a minőségügyben,
amelyet minden év szeptemberében a Balatonnál tartunk meg, átlagosan 40-50 kiváló
előadó 350-400 fő részvételével.
 Szakmai előadás tartása a Nemzeti Minőségügyi Konferencián (előzetes egyeztetés
alapján).
 Részvétel az ISOFÓRUM által szervezett térítésmentes tapasztalatcsere látogatásokon
kiváló cégeknél, szervezeteknél (évente 6-8 látogatást szervezünk).
 Konferenciáinkon és tanfolyamainkon kedvezményes részvétel.
 Tapasztalatcsere látogatás felvállalása a saját cégnél (jó PR lehetőség a vendéglátó
számára).
 Szakmai cikkek és az elért sikerek térítésmentes megjelentetése az ISOFÓRUM honlapján.
 Folyamatos tájékoztatás a minőségügyi rendezvényekről, pályázati lehetőségekről.
• Egyéni tagság esetén tagsági kedvezmények és egy herendi emléktárgy ajándékba.
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