A VI edição do Brazil Quality Summit fortalecerá o compromisso de notáveis
empresas como a CONTÁBIL NELMA, que oferecem os melhores níveis de
qualidade.

CONTÁBIL NELMA será reconhecida como a melhor empresa do ano
2013
Cidade do Panamá, Fevereiro de 2013. Diretores, gerentes gerais e principais
representantes das destacadas empresas e instituições membros da rede da
LAQI estarão reunidos na VI edição do Brazil Quality Summit, a ser realizada no
próximo dia 17de maio na cidade do Brasilia.
Identificado por sua criatividade, qualidade e inovação, a CONTÁBIL NELMA
vem estabelecendo um papel fundamental no estabelecimento de serviços
de otimização de rendimento em Brasil. Sob as premissas de desenvolvimento
sustentável e aptidões notáveis, o Brazil Quality Summit 2013 será o marco
perfeito para a entrega do reconhecimento mais importante da região: o
Prêmio Empresa Brasileira do Ano 2013.
«As grandes conquistas vêm de equipes coesas, de indivíduos que sobressaem.
Ao centrar-se nas necessidades do cliente, no estabelecimento de altas
expectativas e no fomento de um grande ambiente de trabalho, a CONTÁBIL
NELMA demonstra possuir uma cultura empresarial importante para alcançar
resultados excepcionais. É muito grato reconhecer novamente um trabalho
tão significativo», assevera Daniel Maximilian da Costa, Founder& CEO da
LAQI.
A reunião anual organizada pela LAQI possibilitará o intercâmbio de
experiências e o fornecimento de idéias e conhecimentos para assegurar que
empresas como a CONTÁBIL NELMA sejam beneficiadas com oportunidades
únicas para a promoção profissional, assim como a aprendizagem contínua
de uma cultura empresarial enérgica. Também equilibra um conjunto
desafiante dos objetivos do mercado presentes em todas as companhias de
sucesso.
Brazil Quality Summit 2013
Instituída como a reunião anual de maior relevância em Brasil, é organizada
pela instituição panamenha Latin American Quality Institute (LAQI), a qual
permite a melhoria do rendimento de centenas de empresas e empresários
que fazem parte da rede. Para maiores informações, acesse: www.laqi.org.

