
 “Keyfiyyət Assosiasiyası” İctimai Birliyi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Səhifə (1) 

 

        KORPORATİV ÜZVLÜK 
                 MÜQAYİSƏLİ FAYDALAR CƏDVƏLİ                                                              

ŞİRKƏTLƏR/TƏŞKİLATLAR ÜÇÜN FAYDALAR 
Keyfiyyət şəbəkəmizin bir üzvünə çevrilməklə şirkətinizin/təşkilatınızın fəaliyyətinə dəyər qatın! 

FAYDALAR Qısa məlumat Qızıl Gümüş Standart 

Keyfiyyət şəbəkəsinin üzvü olmaq 
Təcrübə mübadiləsi əldə edəcəyiniz bir platformaya qatılın və səsinizi dövlət və digər strukturlara çatdıran şəbəkənin bir 
parçası olun! 

   

Korporativ təlimlərdə güzəştlər Korporativ təlimlərə qatılmaqla təşkilati biliklərinizi artırın! 15% 10% 5% 

Ödənişsiz təlim almaq Ödənişsiz təlimlərlə yeni mövzularla bağlı biliklərə yiyələnin!    

İşçilərin keyfiyyət şəbəkəsinə daxil edilməsi İşçilərinizi keyfiyyət şəbəkəsinə üzv etməklə onların peşəkar inkişafına dəyər qatın və müəssisənizə töhfələrini artırın! 5 üzv 3 üzv 1 üzv 

Nəşrləri güzəştli şərtlərlə əldə etmək Ketfiyyət və idarəetmə ilə bağlı nəşrlərimizi əldə etməklə performansınızın yüksəlməsinə xidmət edən resurslara sahib olun! 15%   

“Keyfiyyət və menecment” jurnalını pulsuz əldə etmək Keyfiyyət sahəsində yeganə nəşr olan jurnalımızı əldə etməklə keyfiyyət və idarəetmə ilə bağlı məqalələri oxuyun!    

Audit xidmətlərində güzəştlər Daxil audit xidmətlərimizdən güzəştli qiymətlərlə əldə edərək inkişafınızda peşəkar auditorlarımızın xidmətindən yaralanın! 15% 10% 5% 

Məsləhət layihələrində güzəştlər Assosiasiyaya üzv olmaqla maraqlı olduğunuz məsləhət xidmətlərini daha güzəştli qiymətlərlə əldə edin!  15% 10% 5% 

Pulsuz məsləhət xidməti Fəaliyyətinizdə keyfiyyət və idarəetmə standartlarının tətbiqi ilə bağlı yaranan suallara peşəkarlardan cavab alın!    

Şirkətin müxtəlif resurslarla reklamı Tanınmanızda bizim imknalarımızdan yararlanın!    
Tədbirlər Assosiasiyaya tərəfindən təşkil olunan konfrans, seminar və digər tədbirlərdə özünüzü tanıdın! BRV* RM* RM* 

Sosial media Linkedin və Facebook şəbəkəmizdəki minlərlə istifadəçiyə çıxış əldə edin! 4 post/ay  3 post/ay 2 post/ay 

Sayt Saytımızda öz reklam banerlərinizi yerləşdirin! 5 Baner 3 Baner 1 Baner 

*BRV – Assosiasiyanın təbbirlərində şirkətin banerlərinin yerləşdirilməsi və  reklam materiallarının paylanılması;       *RM –  təbbirlərdə şirkətin reklam materiallarının paylanılması. 

İŞÇİLƏR ÜÇÜN FAYDALAR 
Işçilərinizin peşəkarlaığlının artırılmasına yönələn həllərimizdən istifadə etməklə şirkətinizin/təşkilatınızın 

 performansının yüksəlməsinə xidmət edən peşəkar bir heyətə sahib olun! 

FAYDALAR Məlumat Qızıl Gümüş Standart 

Keyfiyyət Akademiyasının kitabxanasından istifadə Kitabxanadakı müxtəlif dillərdə olan kitab, məqalə və jurnalları oxumaqla keyfiyyət sahəsindəki biliklərinizi artırın!    

“Keyfiyyət və menecment” jurnalına güzəştli qiymətlərlə 
abunə olmaq 

Keyfiyyət üzrə peşəkarların yazdığı məqalə, praktiki nümunələr və tövsiyyələri oxuyub maariflənmək imkanı qazanın!   20% 15% 10% 

Keyfiyyət Assosiasiyasının digər nəşrlərini  pulsuz və ya  
güzəştli qiymətlərlə əldə etmək 

Bu nəşrləri əldə etməklə keyfiyyət üzrə informasiya resurslarını artırın! /20% /15% /10% 

Forum və konfranslarda güzəştli qiymətlərlə iştirak etmək Ölkə daxilindəki və xaricindəki mütəxəssislərlə tanış ol və bilik əldə edin! 15% 10% 5% 

Keyfiyyət qruplarında təşkil olunacaq müzakirələrə qatılmaq Qrup üzvləri ilə ideyalarını və qabaqcıl təcrübələri bolüşün!    

Standart, kitab və digər resursların tərcüməsi və yazılmasında 
iştirak etmək 

Keyfiyyət üzrə standart, kitab və digər resursların tərcüməsi və yazılmasında iştirak edin və tanınmaq imkanı qazanın!    

Keyfiyyət qruplarının sosial şəbəkələrdəki qapalı qruplarına 
daxil edilmək 

Günboyu Facebook və Linkedin səhifələrimizə daxil olub mütəxəssislərlə əlaqə qurun və resurslardan istifadə edin!    


