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DIAMOND Szervezőiroda Bt.

A DIAMOND Szervezőiroda Bt. 100%-ban magyar tulajdonú vállalkozás, melynek fő tevékenysége az Érték és 

 Tanúsító Védjegy jogtulajdonosainak megbízása alapján az odaítéléshez kapcsolódó pályázat 

szervezése és lebonyolítása.

A szervezet tulajdonosai, közreműködő szakértői a minőség-tanúsításhoz kötődő tevékenységek és pályáza-

tok széles területét felölelő több évtizedes szakmai tapasztalattal rendelkeznek. 

A DIAMOND Szervezőiroda Bt. hatékonyan támogatja az üzleti vállalkozásokat aktív minőségpolitikájuk alkal-

mazásában. Programjait elsősorban az innovatív ipari vállalkozások gazdasági pozíciójának hazai és nemzetkö-

zi javítása érdekében alakítja ki. Célja továbbá a versenyképes termékek és szolgáltatások felkutatása, bemuta-

tása a fogyasztói, felhasználói érdekek messzemenő 'gyelembe vételével

Aktív szerepet vállal olyan szakmai konferenciák szervezésében, ahol a minőség ügye és a fogyasztók védelme 

kiemelt jelentőségű. Közreműködik az  Pályázat díjazottjainak különböző területeken 

történő bemutatásában. 

Szervezője és közreműködője az anyaországban, a Kárpát-régióban és a V4 országaiban tevékenykedő szerve-

zetek, vállalkozások gazdasági kapcsolatai erősítésének.

A körültekintő innovatív vállalkozások kiemelkedő lehetősége, hogy a kutatás-fejlesztési tevékenységük to-

vábbi 'nanszírozását a korábbi eredményeik üzleti alapokra helyezésével támogassák. Ehhez nyújt segítséget 

a DIAMOND Szervezőiroda Bt. az üzletfejlesztési lehetőségek feltérképezése és kiaknázási javaslatok meghatá-

rozása mellett a tudásvagyon minél tágabb körű, hatékonyabb védelme és felhasználása területén.

A szellemi tőke elemeinek strukturált rendszerezését követően a felhasználáshoz kapcsolódó kockázatok fel-

mérése és elemzése után nyílik lehetőség a tudásvagyon hasznosításának előkészítésére. Ahhoz ugyanis, hogy 

az innovatív vállalkozás a piaci célcsoportok számára hozzáadott értékű megkereséseket tudjon eszközölni, 

szükséges a tudásvagyon elemek értékének meghatározása, mely minden esetben az innováció-menedzs-

ment fókuszpontja.

A DIAMOND Szervezőiroda Bt. szellemitulajdon-védelmi tudatosságnövelő tájékoztatással, szakmai segítség-

nyújtással áll az innovatív piaci résztvevők rendelkezésére.

Az iroda munkatársai egyéni tanácsadást biztosítanak a hozzájuk forduló ügyfeleknek.

A DIAMOND Szervezőiroda Bt. fontos feladatának tekinti a tanúsító védjeggyel rendelkező vállalkozások és 

termékek egységes nyilvántartásának megvalósítását.

Elérhetőségek: 
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�Az érték, a min!ség iránti vágy mindig a múltból ered, és a jöv!be mutat.� 

 

Kiss Károlyné Ildikó ügyvezet! igazgató, DIAMOND Szervez!iroda Bt. 

 

A DIAMOND Szervez!iroda Bt, az Érték és Min!ség Nagydíj Pályázat f! mozgató rugója, 
szerteágazó tevékenységükb!l mit emelne ki els!sorban? 

A DIAMOND Szervez!iroda Bt. 100%-ban magyar tulajdonú vállalkozás, fiatal szervezet, de 
tulajdonosai és közrem"köd! szakért!i a min!ségtanúsításhoz köt!d! tevékenységek széles 
területét felölel! több évtizedes gyakorlattal rendelkeznek. Ide sorolnám azt a két évtizedes 
tapasztalatot is, mely olyan pályázatokra vonatkozik, ahol tanúsító védjegyek használati 
jogának elnyerésére a cél. Szándékunk hogy az Érték és Min!ség Nagydíj Tanúsító Védjegy 
használóit különböz! területeken, - itthon és határainkon túl egyre szélesebb körben 
bemutassuk, ezzel is segítve a gazdasági kapcsolatok és együttm"ködések er!södését. 
Tudatos kommunikációval hívjuk fel a figyelmet az értékekre, azokra az alkotásokra és 
eredményekre, melyek méltán kirakatai a találékonyságnak és szakértelemnek. Felhívjuk a 
figyelmet a szellemitulajdon-védelem fontosságára, az innovatív piaci résztvev!k számára, akár 
szakmai segítségnyújtással is rendelkezésre állunk. 
 

Az Érték és Min!ség Nagydíj már nevében is hordozza, hogy a kiválóság jelképe. Mit jelent 
önöknek a min!ség és annak elismerése, díjazása? 

Úgy gondolom, hogy egy kicsiny ország gazdasági versenyképessége csak jó min!ség" 
termékekkel valósítható meg. A kiváló min!ség elismerésének talán a leglátványosabb eleme a 

tanúsító védjegy. Egy ilyen egyértelm", jól látható jelzés pozitív útmutatást ad a fogyasztónak 
vásárlásaihoz, ugyanakkor a díjazottat is elhelyezi a gazdasági élet szerepl!i között. És hogy 
mit jelent nekünk a min!ség elismerése: tisztelet és nagyrabecsülés az alkotó el!tt. Piedesztálra 
emelni azt az alkotóer!t, melyet példaként állíthatunk, és amelyet büszkén mutathatunk meg a 
világnak. 1998-ban az akkori gazdasági szemlélethez kapcsolódóan ezért is indult úttör! útjára 
a Magyar Termék Nagydíj Pályázat. Két évtized gazdasági fejl!dése, az értékek megjelenítése 
új utakat keres, hiszen az érték, a min!ség iránti vágy mindig a múltból ered, és a jöv!be mutat. 
Ez az a vágy, ami megkülönbözteti a legjobbat a jótól, a kiválót az általánostól, az eredetit a 
hamistól. Ez az az örökség, amire az Érték és Min!ség Nagydíj Pályázati Rendszer épít, és ezek 
a szilárd elvek adnak jó alapot az elkövetkez! esztend!kre. 

  



 

 

 

Az imént említette a két évtizedes múltat, mi a tapasztalata, mennyire elkötelezettek a 
min!ség iránt a vállalkozások? 

Határozottan állíthatom, hogy az er!s piaci verseny ösztönz!leg hat a vállalkozások min!ség 
iránti elkötelezettségére is. Egyre több termék rendelkezik a jogszabályi megfelel!ségen túl 
magasabb min!ségi színvonallal, nyújt a fogyasztóknak önként vállalt plusz el!nyöket. A 
vállalkozások felismerték, hogy nívós árukkal és szolgáltatásokkal lehet piaci pozíciókat 
megszerezni és megtartani. Egy vállalkozást hosszú távon csak stabil partnerekre alapozva lehet 

m"ködtetni: ezek pedig az elégedett vev!k, a visszatér! ügyfelek, vendégek. Hiszem, hogy az 
Érték és Min!ség Tanúsító védjegy hivatott lesz mindezekre felhívni a figyelmet. 


