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DIAMOND Szervezőiroda Bt.

A DIAMOND Szervezőiroda Bt.  fő tevékenysége az Érték és Minőség Nagydíj Tanúsító Védjegy tulajdonosai 
megbízása alapján az odaítéléséhez kapcsolódó pályázat szervezése és lebonyolítása.
A szervezet tulajdonosai, közreműködő szakértői a minőség-tanúsításhoz-, a szellemi-tulajdon védelméhez-, 
valamint a pályázat szervezéshez kapcsolódó témakörök széles területét felölelő szakmai tapasztalattal rendel-
keznek. 

A DIAMOND Szervezőiroda Bt., tevékenységével hatékonyan támogatja az üzleti vállalkozásokat aktív minő-
ségpolitikájukban. Programjai elsősorban az innovatív ipari vállalkozások, hazai és nemzetközi gazdasági po-
zíciójának javítására vonatkoznak. Célja a versenyképes termékek és szolgáltatások felkutatása, bemutatása a 
fogyasztói, felhasználói érdekek messzemenő fi gyelembe vételével

Aktív szerepet vállal olyan szakmai konferenciák szervezésében, ahol a minőség ügye és a fogyasztók védelme 
kiemelt jelentőségű. Közreműködik az Érték és Minőség Nagydíj 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.

Napjainkban a sikeres vállalkozások egyik kulcsa a szellemi alkotásokkal való hatékony gazdálkodás. Ehhez nyújt 
segítséget a DIAMOND Szervezőiroda Bt. a vállalkozásokban nyomon követhető szellemi alkotások beazonosí-
tása és feltérképezése tekintetében, valamint a rendelkezésre álló kiaknázási lehetőségek meghatározásában.
A vállalkozások gazdasági sikereit számos esetben olyan ötletek alapozzák meg, amelyek hatékony védelme és 
felhasználása nagyban növeli az éves mérlegadatokban szereplő befektetett eszközök körét. A kiváló szakmai 
gondolatok védelmével olyan vagyoni jogok kerülnek a cégek birtokába, amelyek révén megtérül a kísérle-
tezésbe, fejlesztésbe fektetett tudás, idő és energia. A DIAMOND Szervezőiroda Bt. szellemitulajdon-védelmi 
tudatosságnövelő tájékoztatással, szakmai segítségnyújtással 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 ter-
mékek egységes nyilvántartásának megvalósítását.
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