
Nemzetközi elismerés
a QP Zrt.-nek és Bogisich Ferenc 
vezérigazgatónak


A QP Zrt. a Közép-kelet-európai Régió Legjobb Vállalata 
(Best Regional Enterprise), Bogisich Ferenc vezérigazgató 
„Az év menedzsere” (Manager of the Year) lett Londonban.

ÚjabbsikeresmérföldkőhözérkezettagyőriQualitativePro-
ductionGépipariésKereskedelmiZrt.(QPZrt.)ésBogisich
Ferenc vezérigazgató, aki a közelmúltbanmunkatársaival
átvehettea2014-esévKözép-kelet-európaiRégióLegjobb
Vállalataés„Azévmenedzsere”díjatLondonban.

AzelismerésreaEuropeBusinessAssembly–Oxford terjesz-
tettefelaQPZrt.-tésBogisichFerencvezérigazgatót.

JohnW.A.Netting,aEuropeBusinessAssembly–Oxfordfő-
igazgatójaadíjrólelmondta:„Avezetőiképességolyantevé-
kenységeketjelent,amelyekcselekvésreösztönöznek,ered-
ményekethoznakésfokozzákateljesítményt.Azigazivezető
kellőmagabiztossággalrendelkezik,vanbátorságakemény
döntésekethozni,ésodafigyelmásokigényeire.Lehet,hogy
nemakartvezetőlenni,deazzáválikcselekedeteinekminő-
sége, a tisztességes cselekvésre való törekvés révén.
»Azévmenedzsere«díj avilágszertemagasszintentevé-
kenykedővezetőkegyedikiválóságátismerieléstüntetiki.
MiazEBA-nélfolytatjukésajövőbenisfolytatnifogjukszen-
vedélyesutunkat,melyneksoránazokatakiválóvezetőketés
szervezeteketünnepeljükéstüntetjükki,akikaszakmában,
aziparban,valamintaregionálisésglobálisgazdaságifolya-
matokbanjelentősváltozásokathoznakésfognakhozni.”

SAJTÓ RÉSZÉRE
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Bogisich Ferenc, a QP Zrt. vezérigazgatója a díjátadó
ünnepségen a Közép-kelet-európai Régió Legjobb
Vállalata díj trófeájával.



A JELöLéS FOLYAMAtA
AjelöltekkiválasztásánakfolyamataaEurope
BusinessAssembly–Oxford (EBA)komplex
vizsgálatán és az EBA-partnerek ajánlásain
alapul.EzenpartnerekközöttszerepelazEu-
rópaiPiackutatóKözpont(Belgium),aBaden-
württembergiExportAkadémia(Németország),
aTanácsadókésPiackutatókSzövetsége(Cseh
Köztársaság),aMinőségügyiSzabványokInté-
zete(Svájc)ésazOxfordiAkadémiaiTársaság
(Nagy-Britannia).Ajelölésifolyamatmagába
foglaljaanemzetiésnemzetközitanúsítószer-
vezetektől,regionálisésnemzetiszövetségek-
től,kongresszusokról,fórumokról,kiállításokról
ésaziparimédiátóltörténőadatgyűjtéstis.

AKözép-kelet-európaiRégióLegjobbVállalata
és„Azévmenedzsere”díjjalaEuropeBusiness
Assembly–Oxford arégióbantevékenykedő
prominensüzletembereketésvállalatokatis-
merielsikereikért.Anevezésnyitvaállahaté-
konyvállalatok,projektek,vezérigazgatókés
kiválótopmenedzserekszámára.Indoklásuk
szerintaQPZrt.ésBogisichFerencvezérigaz-
gatórendelkezikadíjrajogosítóértékekkel.

VáLLALAtI tELJESítMéNY 
éS hAtéKONYSág
Azáltalánosteljesítménytolyankülön,sikerre
vonatkozóindikátorokhatározzákmeg,minta
piaci teljesítmény, a pénzügyi információk,
atermékek/szolgáltatásokminősége,aPR-
módszerek és a vállalati politika. A kiváló
vezérigazgatókavállalatifolyamatokathaté-
konyanadminisztráljákmodernpénzügyi,HR-
ésmarketingeszközökkel.

SZEMéLYISég éS EgYéNI 
VEZEtőI KéPESSégEK
Aspeciálistudásésazáltalánosképzettségi
szintszinténfontosalegjobbvezetőigyakorlat
értékelésében.Afőbbképességekmagukban
foglaljákamotivációsképességet,akoncepciók
megértésénekképességét,ötletekkidolgozá-
sátésazelméletgyakorlatbavalóátültetését,
meggyőzőképességetésakörnyezetiváltozá-
sokravalórugalmasreakcióképességét.

hAZAI éS NEMZEtKöZI 
VERSENYKéPESSég
Aglobálisversenyképességheza jelöltáltal
vállaltmindenfélekereskedelmikezdeménye-
zéshozzátartozik.Ezmagábanfoglalhatolyan
szituációkat,aholajelöltapotenciálisújpia-
cokatelőrelátta,elősegítetteamásországok-
bantörténőtevékenységet,vállalatotalapított
vagykiterjesztetteaszervezettevékenységét
nemzetköziszinten.Fontosfelismerniezenglobálisexpanzióbelsőéskülsőkorlátaitésajelöltáltalezek
leküzdéseérdekébenalkalmazottstratégiákat.Azonszervezetekszámára,melyekelsősorbanhazaiszin-
tenműködnek,devilágklasszisszinten,ateljesítményazugyanazonszektorban/iparágbantevékenykedő
globálisversenytársakévalkerülösszehasonlításra.

INNOVáCIóS SZINt
Egyedülállóvagyinnovatívajelöltszervezetealkalmazottaivalésügyfeleivelápoltkapcsolataiban,főter-
mékeibenésszolgáltatásaiban.02

John W. A. Netting, a Europe Business Assembly – Oxford főigazgatója 
és Bogisich Ferenc, a QP Zrt. vezérigazgatója a díj tanúsítványával.

Bogisich Ferenc, a QP Zrt. vezérigazgatója, John W. A. Netting, a Europe 
Business Assembly – Oxford főigazgatója és Bogisich Dávid a díjátadó 
ceremónián Londonban.

Czibula Zsolt, a QP Zrt. egyediüzletág-igazgatója; John W. A. Netting, 
a Europe Business Assembly – Oxford főigazgatója; Albert Zsolt, a QP Zrt.
szériaüzletág-igazgatója; Bogisich Ferenc, a QP Zrt. vezérigazgatója; 
Sütöri István, a QP Zrt. minőségbiztosítási vezetője; Bogisich Dávid.



A VáLLALAt táRSADALMI FELELőSSégVáLLALáSA
Avállalatiteljesítményenésinnovációnkívülateljesmértékbenmegértővezérigazgatómagánszektorbeli
képességeitéskreativitásátfelhasználjaahhoz,hogyaközösségneksegítsenaszociáliséskörnyezeti
problémákleküzdésében.

„AZ éV MENEDZSERE” DíJ JELöLtJE AZ ALáBBI KRItéRIuMOK SZERINt KERüLt KIVáLASZtáSRA:
•avállalatáltalánosteljesítménye
•üzletihatékonyság
•versenyképességéselőnyök
•stratégiaijövőkép
•vezetésésszemélyiség
•innovatívüzletieredmények
•avállalattársadalmifelelősségvállalása

A KöZéP-KELEt-EuRóPAI RégIó LEgJOBB VáLLALAtA éS „AZ éV MENEDZSERE” DíJ 
AZ ALáBBIAKAt FOgLALJA MAgáBA:
•aversenyképességreésaminőségreirányulóelőzeteselemzésmarketingszakemberáltalielkészítése
(speciálismédiatartalom-elemzésen,nyilvánosstatisztikaiforrásokvizsgálatán,nemzetiésnemzetközi
minőségiszabványokonésfüggetlenágazatiáttekintésekenalapul);

•avállalatésavezérigazgatóadatainakelhelyezéseanemzetközi„SocratesAlmanach”különlegeskia-
dásában,melyetalegjobbvállalatoknakésvezetőiknekszentelnek;

•tanúsítvány,emléktrófea,személyreszólóéreméskitűző;
•5évestanúsítvány(licenc)adíjlogójának(jogdíj)PR-ésmarketingcélokratörténőfelhasználására;
•aEuropeBusinessAssembly(EBA)logó,azévMenedzsereésaLegjobbVállalatlogóhasználatának
jogatermékeinken,honlapunkon,kiadványainkbanésegyébhirdetésianyagainkon;

•avezérigazgatóiinterjú,avállalattermékeinek,szolgáltatásainak,prezentációinakvagyhíreinekmeg-
jelenéseaLeadersTimesmagazinban,melyet40.000professzionáliselőfizetőnekküldenekel,köztük
avilágvezetővállalataiügyvezetőinek,polgármestereknek,tudósoknakésamédiának.

•AzEBArendezvényeinprezentációslehetőség.

A DíJátADó LONDONBAN
Adíjátadóceremónia2015.április21-én,alondonipalotanegyedbenlévőInstituteofDirectorsszékhelyén
volt,melyetazEgyesültKirályságbefolyásoséstiszteletetérdemlőszervezetekéntismernek.Többmint
százsikeresévvelahátamögöttazIoD-tolyantagokhatározzákmeg,akikalegtehetségesebbéslegta-
pasztaltabbcégvezetőkközétartoznakazEgyesültKirályságbanéskülföldön,ateljesüzletipalettátkép-
viselve – a start-up vállalkozásoktól a közszférában tevékenykedő igazgatókig és amultinacionális
vállalatokvezérigazgatóiig.

AQPZrt.vezérigazgatója,BogisichFerencadíjjalkapcsolatbanelmondta,hogy„ha meg kellene fogal-
maznom, hogy mitől sikeres 22 éve a QP Zrt., akkor a folyamatos fejlődést emelném ki először. Autó-
és járműipari cégek beszállítójaként a technológiai fejlesztés, az eszközpark folyamatos bővítése és 
a minőségbiztosítás áll üzleti stratégiánk legfontosabb helyén. Az, hogy Európa több országában ott 
lehetünk termékeinkkel és szolgáltatásainkkal, annak köszönhető, hogy maradéktalanul meg tudunk
felelni annak az elvárt magas színvonalnak, amit megrendelőink támasztanak felénk. Ahogy az év leg-
jobb regionális vállalata és »Az év menedzsere« díj összetartozik, úgy ezt én sem tudom kettéválasztani.
Biztos vagyok abban, hogy az elismerés nem csak az én sikerem, hanem a MI csapatunknak a sikere,
amit közösen értünk el valamennyien a QP. Zrt.-ben.”

Köszönjük, ha munkájával segíti, hogy cégünk eredményei minél nagyobb nyilvánosságot kapjanak.

Amennyiben több információra van szüksége, vagy szeretne személyes interjút készíteni, az alábbi 
elérhetőségeken veheti fel munkatársainkkal a kapcsolatot:

E-mail: vezerig@qprt.hu
Telefon: +36-30/989-5939

96/511-000

Amellékelt,azeseményekkészültfotókatisszívesfelhasználásukraajánljuk.

SZéKHELy:
Cím H-9028Győr,Rozgonyiu.46.
Tel. +36-96/511-000
Fax +36-96/511-001

TELEPHELy:
Cím H-9027Győr,Tibormajoriu.21.
Tel. +36-96/511-007

E-mail:qp@qprt.hu
www.qprt.hu03

Qualitative Production gépipari és Kereskedelmi Zrt.


