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W dzisiejszym świecie zmiany 
zachodzą w mgnieniu oka. To, 
jak żyjemy i pracujemy, ulega 
ciągłym przemianom, co stawia 
przed nami nowe wyzwania. 
Wymaga to od pracodawców, 
osób zarządzających pracow-
nikami oraz specjalistów realizu-
jących swoje zadania szybkich 
reakcji, świadomego zarządzania, 
ciągłego rozwoju i podnoszenia 
kwalifikacji, przejmowania no-
wych odpowiedzialności i podej-
mowania nowych wyzwań. 

Na podstawie dotychczasowego
doświadczenia wiemy, że przed-
siębiorstwa, które przykłada-

ją wagę do zmieniającego się 
otoczenia, śledzą i wykorzystu-
ją najnowsze trendy w swoich 
dziedzinach, osiągają sukcesy 
i utrzymują dobrą pozycję na 
rynku.

Dlatego tak ważne jest znale-
zienie partnera, który nie tylko 
rzetelnie zrealizuje powierzone 
zadania, ale na każdym etapie 
współpracy będzie aktywnie 
wspierał firmę klienta. Jeste-
śmy przekonani, że taka wła-
śnie będzie nasza współpraca.  

Zapraszamy do kontaktu. 
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Wiele usług. Jeden partner.

Nieprzerwanie od 2006 roku dostarczamy 
naszym klientom usługi oraz rozwiązania  
w zakresie szeroko rozumianego 
bezpieczeństwa, środowiska, zdrowia, 
wsparcia informatycznego oraz jakości, 
w szczególności w branży motoryzacyjnej, 
energetycznej, budowalnej i usługowej.

Z poziomu firmy zatrudniającej w 2006 roku 
kilkanaście osób, do chwili obecnej zespół 
SQD Alliance (dawniej Team Prevent 
Poland) rozwinął się do liczby blisko 
150 pracowników, wyspecjalizowanych 
ekspertów w swoich dziedzinach. Wiedza
i doświadczenie każdego z nich przyczyniły
się do tego, że na przestrzeni ostatniego 
dziesięciolecia zaufało nam już ponad 2000
przedsiębiorstw i instytucji, a liczba 
przeszkolonych osób tylko w ubiegłym roku 
wyniosła ponad 17 tysięcy.

Sukces zespołu SQD Alliance zależy przede 
wszystkim od satysfakcji naszych klientów
i partnerów. Niezależnie, czy jest to mała 
firma rodzinna, czy też duży koncern 
motoryzacyjny – firmy z różnych branż 
oraz różnych rozmiarów ufają nam jako 
partnerowi biznesowemu.

Zarówno rynek, jak i sami klienci oczekują 
standardów, które zapewniają najwyższą 
jakość obsługi i realizacji podjętych 
zobowiązań. SQD Alliance dbając o wysokie 
standardy realizowanych usług funkcjonuje 
w oparciu o:

 ■ System Zarządzania Jakością  
ISO 9001:2015,

 ■ Świadectwo autoryzacji VDA QMC,
 ■ Wpis do Rejestru Instytucji  
Szkoleniowych.

Dzięki zaangażowaniu, współpracy 
i zaufaniu jakim obdarzyli nas klienci, 
możemy również poszczycić się uzyskanym 
w 2019 roku tytułem Gazeli Biznesu, a także 
certyfikatem Rzetelna Firma. 

Zapraszamy również do odwiedzenia naszej 
strony www.sqda.pl.
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Nasze usługi

 ■ Szkolenia

 ■ Szkolenia na licencji VDA QMC

 ■ E-learning

 ■ Control&Rework

 ■ Wsparcie produkcyjne

 ■ Doradztwo inżynieryjne

 ■ Systemy zarządzania

 ■ Bezpieczeństwo pracy

 ■ Ochrona środowiska

 ■ Zarządzanie zdrowiem

 ■ Usługi informatyczne 

 ■ Wydawnictwo SQD Alliance

 ■ Konferencje
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Elastyczność
Z naszymi klientami współpracujemy 
na elastycznych, dogodnych dla obu 
stron warunkach. Wiemy, jak różne są 
przedsiębiorstwa, jak wiele wymagań 
muszą spełnić. Dlatego począwszy 
od sporządzania oferty, poprzez 
realizację usługi aż po badanie opinii 
bierzemy pod uwagę wszystkie  
te aspekty.

Dlaczego współpracują  
z nami najlepsi?

Gwarancja
Usługi SQD Alliance posiadają 
ubezpieczenie OC korporacyjne na 
kwotę 10.000.000 euro. Dodatkowo 
dla zapewnienia najlepszej obsługi 
klientów od lat działamy w oparciu
o System Zarządzania Jakością ISO 
9001:2015 certyfikowany przez BSI 
Management Systems.

Lokalizacje
Posiadając kilkanaście oddziałów,  
obsługujemy klientów na terenie 
całego kraju, zapewniając im szybką 
reakcję i sprawną obsługę.

Kadra
Posiadamy zespół wykwalifikowanych  
specjalistów, którzy podejmując 
współpracę, dają dowód solidnego
i profesjonalnego podejścia do 
wykonywanych zadań. Rozbudowana 
siatka profesjonalnych partnerów  
w całej Europie pozwala nam mierzyć 
się z najbardziej kompleksowymi  
i złożonymi wyzwaniami naszych 
klientów.
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Szkolenia pracowników są jedną  
z fundamentalnych długofalowych 
inwestycji firmy. Dzięki szkoleniom 
nie tylko poprawiane są umiejętności 
pracowników, ale także zwiększana jest 
efektywność i wydajność pracy, a tym 
samym rosną zyski firmy. 

Wszystkie szkolenia otwarte realizujemy 
zgodnie z ofertą zawartą w katalogu 
szkoleń, który dostępny jest na stronie 
www.sqda.pl. Dodatkowo wszystkie 
szkolenia otwarte oferujemy również  
w formie szkoleń zamkniętych, 
realizowanych na życzenie klienta. 

Tematyka szkoleń, jakie oferujemy, 
obejmuje:

 ■ auditowanie,
 ■ narzędzia i kluczowe metody jakości,
 ■ wymagania systemów zarządzania,
 ■ bezpieczeństwo pracy,
 ■ ochronę środowiska, 
 ■ zarządzanie zdrowiem, 
 ■ kompetencje miękkie.

Co wyróżnia nasze szkolenia?
 ■ Szkolenia dostosowujemy do 
konkretnych oczekiwań i potrzeb klienta.

 ■ Materiały szkoleniowe opracowujemy  
przy uwzględnieniu specyfiki danej  
branży czy też przedsiębiorstwa.

 ■ Trenerzy prowadzący szkolenia  
to praktycy, którzy dzielą się swoim 
wieloletnim doświadczeniem.  

 ■ Program szkoleń jest elastyczny, 
umożliwiamy jego dopasowanie  
do standardów klienta. 

 ■ Podczas szkoleń prowadzone są 
praktyczne warsztaty z wykorzystaniem 
elementów grywalizacji.

Nasi trenerzy
Trenerzy, którzy prowadzą nasze szkolenia, 
dedykowani są konkretnym zagadnieniom, 
przy uwzględnieniu dotychczasowych 
doświadczeń, znajomości branży czy też 
specyficznych wymogów przedsiębiorstwa.

Szkolenia
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SQD Alliance jest jedynym certyfikowanym 
ośrodkiem szkoleniowym VDA QMC 
w Polsce, niezmiennie od 2009 r.  
Dodatkowo posiadamy rozszerzoną licencję 
VDA QMC. Oznacza to, że realizowane 
przez nas szkolenia odbywają się nie tylko 
w Polsce, ale także na terenie Bułgarii oraz 
Ukrainy.

VDA QMC jest jedną z najbardziej 
renomowanych organizacji szkoleniowych 
na świecie, specjalizującą się 
w szkoleniach jakościowych branży 
motoryzacyjnej. Zaletą tych szkoleń jest 
bezpośredni dostęp do specyficznych 
dla branży motoryzacyjnej uregulowań 
wypracowanych przez komitety techniczne 
VDA QMC.
 

Dlaczego warto wybrać szkolenia  
licencjonowane?

 ■ Dostęp do specyficznych dla 
branży motoryzacyjnej uregulowań 
wypracowanych przez komitety 
techniczne VDA QMC.

 ■ Wysoki poziom merytoryczny 
uwzględniający najnowsze standardy 
branży motoryzacyjnej.

 ■ Szkolenia prowadzone są przez 
doświadczonych trenerów wywodzących 
się z grup roboczych lub zatwierdzanych 
każdorazowo przez VDA QMC.

 ■ Tłumaczenie przez SQD Alliance zarówno 
autoryzowanych publikacji IATF oraz 
VDA, jak i materiałów szkoleniowych na 
szkolenia licencyjne, pozwala zachować 
spójność nomenklatury i uniknąć 
rozbieżności merytorycznej tłumaczeń.

Pełna lista szkoleń na licencji VDA QMC  
dostępna jest na stronie www.sqda.pl.
Dzięki partnerstwu z VDA QMC, jako 
jedyni w Polsce uzyskaliśmy autoryzację na 
tłumaczenie publikacji VDA i IATF na język 
polski oraz ukraiński, jak również prawo do 
sprzedaży ich anglo- i niemieckojęzycznych 
wersji. Szczegółowa oferta Wydawnictwa 
SQD Alliance na stronie 17. 

Szkolenia na licencji VDA QMC
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Platforma e-learningowa jest wygodnym 
narzędziem do prowadzenia szkoleń „na 
odległość”, w sposób elastyczny i przyjazny 
dla użytkownika.

Dzięki temu, że jest ona w pełni 
zautomatyzowana, szkolenia dostępne są 
24 godziny na dobę, z dowolnego miejsca. 
Dodatkowo wysyłane są automatyczne 
powiadomienia o rozpoczęciu szkolenia, 
czy też upływającym terminie jego 
realizacji.

Co wyróżnia nasze szkolenia  
e-learningowe?

 ■ Przyjazny interfejs. Na stronie  
www.sqda.pl możesz obejrzeć wersję 
demonstracyjną kursu i sprawdzić, co 
przygotowaliśmy.

 ■ Szkolenia wzbogacone są o filmy, 
interaktywne elementy, gry i quizy, 
dzięki którym uczestnik szkolenia lepiej 
przyswaja nowe informacje.

 ■ Szkolenia oferujemy w języku polskim  
i angielskim, a także innym – na życzenie 
klienta. 

 ■ Każdy z modułów szkolenia zakończony 
jest testem sprawdzającym, w ciekawej  
i interaktywnej formie.

 ■ Każdy klient korzystający z platformy  
e-learningowej ma możliwość wyboru  
sposobu koordynacji szkoleń.

 ■ Do każdego modułu załączone są 
dodatkowe materiały, które dotyczą 
danej części szkolenia.

 ■ Możliwość udostępnienia platformy 
jako narzędzia do organizacji szkoleń 
wewnętrznych klienta,  
np. korporacyjne standardy, procedury 
oraz przygotowania i udostępnienia 
tematycznych szkoleń dedykowanych.

Aktualna lista szkoleń, jakie oferujemy  
w formie e-learningu, dostępna jest na
stronie www.sqda.pl.

Dodatkowo możemy zaprojektować 
dla Ciebie dowolne szkolenie, 
zgodnie z przygotowanym zakresem 
merytorycznym.

E-learning
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Kontrole w procesie produkcyjnym są złem  
koniecznym. My również to wiemy,  
dlatego wspieramy naszych klientów  
w ustabilizowaniu procesu, tak aby móc 
wyeliminować straty związane  
z dodatkową inspekcją komponentów.

Często usprawnienia procesu wiążą się ze 
znacznymi inwestycjami, na które w danej 
chwili firma nie może sobie pozwolić lub 
też są one niemożliwe ze względów tech-
nicznych lub czasowych. Skoro więc trzeba 
wprowadzić kontrolę, warto powierzyć 
jej wykonanie specjalistom z wieloletnim 
doświadczeniem w tej materii.

Rodzaje kontroli i napraw, jakie oferujemy:
 ■ kontrola wejściowa – zarówno na koszt  
i zlecenie dostawców, jak i zakładu,

 ■ kontrola wyrobu w procesie,
 ■ kontrola na wyjściu, łącznie z kontrolami 
specjalistycznymi, np. GP12, CSL,

 ■ naprawy na każdym etapie procesu,
 ■ kontrole zarówno wizualne, 
manualne, jak i z użyciem przyrządów 
pomiarowych. 

Dlaczego SQD Alliance?
 ■ Z naszych usług w zakresie C&R 
korzystają zarówno OEMy, jak  
i dostawcy motoryzacyjni, a także 
zakłady produkcyjne z innych branż.

 ■ Doświadczenie w tym obszarze 
zdobywamy od 2006 roku. 

 ■ Działamy w sprawdzony sposób 
zapewniający stały nadzór liderów  
nad inspektorami jakości, a przez  
to transparentny przepływ informacji  

do klienta i natychmiastową reakcję  
na wszelkiego typu problemy.

 ■ Regularnie i terminowo przygotowujemy 
raporty z wykonanych usług, które 
przekazujemy poprzez portal klienta.

 ■ Dzięki wielu lokalizacjom jesteśmy  
w stanie zapewnić szybki czas reakcji  
na terenie całego kraju.

 ■ Poprzez zróżnicowane portfolio naszych 
usług możemy zapewnić kompleksową 
obsługę klienta – jako jeden, sprawdzony 
dostawca.

Więcej na temat naszego wsparcia 
w zakresie Control&Rework znajdziesz 
na www.sqda.pl.

Control&Rework
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W dobie braku osób chętnych do pracy na  
produkcji, angażowanie obcokrajowców 
stało się niejako koniecznością. My 
pokazujemy, że nie jest to działanie z musu, 
a z wyboru i wybór ten jest często lepszy 
od innych rozwiązań.

Świadczymy usługi w formie outsourcingu  
pracowniczego, bazującego na 
Kodeksie cywilnym, nie zaś na 
ustawie o zatrudnianiu pracowników 
tymczasowych.

Jakich zadań się podejmujemy?
 ■ Prace na magazynie
 ■ Prace produkcyjne
 ■ Prace specjalistyczne, np. spawanie, 
montaż

 ■ Kontrole, naprawy, selekcje

Specjalizujemy się w projektach 
długoterminowych, angażujących 
większą liczbę pracowników oraz w pracy 
odbywającej się w systemie ciągłym, 
przedłużonych dniach pracy i na wszystkich 
zmianach pracowniczych.

Szczegółowe informacje na temat zakresu 
zleceń oraz sposobu ich realizowania 
znajdziesz na www.sqda.pl.

Co nas wyróżnia?
 ■ Świadczymy usługi w formie 
outsourcingu pracowniczego.

 ■ Możemy przejąć wiele obowiązków od 
klienta, przede wszystkim prowadzenie 
całej dokumentacji pracowniczej.

 ■ Zapewniamy dwujęzycznego lidera na 
każdej zmianie.

 ■ Zapewniamy zakwaterowanie i dojazdy 
pracowników do zakładu.

 ■ Gwarantujemy nadzór rodaka nad   
pracownikami produkcyjnymi, co ułatwia 
utrzymanie dyscypliny.

Wsparcie produkcyjne
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Zespół SQD Alliance tworzą w dużej 
części osoby o wykształceniu technicznym 
i doświadczeniu na zakładach 
produkcyjnych, w szczególności w zakresie 
jakości w przemyśle motoryzacyjnym.

Dzięki długoletniej współpracy z OEM-ami 
oraz dostawcami pierwszego i kolejnych 
rzędów, a także posiadaniu licencji 
VDA QMC, mamy możliwość ciągłego 
dokształcania i rozwijania naszych kadr. 
Specjalizujemy się w podwyższaniu jakości 
działania klienta, w poniższych obszarach:

 ■ Rozwój dostawców SQ&D,
 ■ Resident Engineering,
 ■ Audity procesu,
 ■ Wsparcie inżynieryjne APQP, FMEA, 
PPAP,

 ■ Systemy zarządzania,
 ■ Szkolenia jakościowe.

Jak pracują nasi inżynierowie?
 ■ W pełnym lub niepełnym wymiarze  
godzin, w zależności od potrzeb klienta.

 ■ Zapewniają back-up w razie nieobecności 
inżyniera.

 ■ Znają metodologię rozwiązywania 
problemów, np. 8D oraz poszczególne 
narzędzia jakościowe.

 ■ Posługują się komunikatywnie językiem 
angielskim, również technicznym.

 ■ Są mobilni – mogą odwiedzać zakład 
dostawcy lub inne zakłady klienta w razie 
potrzeb. 

Aby poznać szczegółowy zakres naszych 
usług w zakresie doradztwa inżynieryjnego 
odwiedź www.sqda.pl.

Dlaczego SQD Alliance?
 ■ Mamy wieloletnie doświadczenie  
w inżynieringu jakościowym.

 ■ Obsługujemy w tym zakresie OEM-ów. 
 ■ Pracujemy zarówno dla polskich, jak  
i zagranicznych dostawców oraz klientów.

 ■ Dzięki temu, że jesteśmy jedynym  
w Polsce przedstawicielem VDA QMC, 
szkolimy naszych inżynierów oraz 
wszystkich partnerów i klientów w Polsce 
z narzędzi jakościowych, auditowania czy 
kompetencji miękkich.

Doradztwo inżynieryjne
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Nasz zespół jest w stanie wesprzeć 
organizację we wdrożeniu wymagań 
norm poprzez:

 ■ audit zerowy i weryfikację stanu 
obecnego,

 ■ konsultacje,
 ■ szkolenia w zakresie wymagań normy,
 ■ szkolenia dla auditorów wewnętrznych,
 ■ pełnienie funkcji pełnomocnika  
– odpowiedzialnego za system  
w organizacji,

 ■ audity sprawdzające poziom wdrożenia 
przed auditem 3. strony,

 ■ udział w audicie certyfikującym  
– na życzenie klienta.

Więcej informacji na www.sqda.pl.

Systemy zarządzania, które funkcjonują na 
podstawie międzynarodowych norm ISO 
oraz polskich norm PN-N, są jednymi  
z najbardziej znanych i skutecznych 
narzędzi w zarządzaniu organizacjami. 
Wdrożenie systemu zarządzania pozwala 
przede wszystkim zoptymalizować 
wewnętrzne procesy, a w konsekwencji 
wpływa na pozycję firmy na rynku 
oraz poprawę jakości obsługi klienta. 
Wśród korzyści dla organizacji możemy 
również wymienić takie elementy jak: 
optymalizacja kosztów związanych 
z jakością, środowiskiem oraz 
bezpieczeństwem pracy, ograniczenie 
zagrożeń, wypadków i awarii czy też wzrost 
skuteczności podejmowanych działań.  

Systemy zarządzania dla Twojej firmy
 ■ System Zarządzania Jakością według  
ISO 9001:2015

 ■ System Zarządzania Jakością według IATF 
16949:2016

 ■ System Zarządzania Energią według  
ISO 50001:2018

 ■ System Zarządzania Środowiskiem  
według ISO 14001:2015

 ■ System Zarządzania BHP według  
ISO 45001:2018

 ■ System Zarządzania Zdrowiem 
 ■ Inne na indywidualne pytanie klienta,  
np.: AS 9100 C Norma lotnicza,  
ISO 13485 Wyroby medyczne,  
ISO/TS 22163 Branża kolejowa,  
ZKP 1090 i 3834 Normy techniczne,  
PN-ISO 31000 Zarządzanie ryzykiem,  
ISO 27001 Bezpieczeństwo informacji, 
AQAP 

Nasz zespół jest w stanie wesprzeć 
organizację we wdrożeniu wymagań norm 
poprzez:

 ■ audit zerowy i weryfikację stanu 
obecnego,

 ■ konsultacje,
 ■ szkolenia w zakresie wymagań normy,
 ■ szkolenia dla auditorów wewnętrznych,
 ■ pełnienie funkcji pełnomocnika  
– odpowiedzialnego za system  
w organizacji,

 ■ audity sprawdzające poziom wdrożenia 
przed auditem 3. strony,

 ■ udział w audicie certyfikującym  
– na życzenie klienta. 

Więcej informacji na www.sqda.pl.

Systemy zarządzania
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Od kilkunastu lat czynnie uczestniczymy 
w budowaniu szeroko pojętej 
kultury bezpieczeństwa w każdym 
przedsiębiorstwie, propagując zdrowy 
i bezpieczny system pracy. Pełnimy 
obowiązki służby bhp, wspieramy istniejące 
działy służby bhp, doradzamy i szkolimy.

Do dyspozycji naszych klientów 
oddajemy najlepszych specjalistów ds. 
bhp, specjalistów ppoż., ratowników 
medycznych, inżynierów, psychologów 
i prawników. 

W ramach bezpieczeństwa pracy  
oferujemy: 

 ■ Audyty bhp
 ■ Bezpieczeństwo w budownictwie 
 ■ Doradztwo i obsługę bhp           
 ■ Ergonomię
 ■ Kulturę bezpieczeństwa
 ■ Ocenę ryzyka
 ■ Ochronę przeciwpożarową
 ■ Postępowanie powypadkowe
 ■ Szkolenia
 ■ Szkolenia wstępne i okresowe bhp,  
w języku polskim, angielskim,  
ukraińskim i rosyjskim

Co zyska Twoja firma?
 ■ Bezstronną i obiektywną opinię na temat 
stanu bezpieczeństwa i higieny pracy  
w zakładzie.

 ■ Określenie stopnia spełnienia 
obowiązujących wymagań  
formalno-prawnych.

 ■ Konkretne rozwiązania zmierzające  
do wyeliminowania niezgodności.

 ■ Konsultacje i wsparcie w zakresie 
wdrażania działań korygujących.

 ■ Propozycję najlepszych praktyk w celu 
poprawy stanu bhp.

 ■ Zwiększenie świadomości personelu  
w zakresie bezpieczeństwa.

Szczegółową ofertę w zakresie 
bezpieczeństwa pracy poznasz na
www.sqda.pl.

Bezpieczeństwo pracy
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Ochrona środowiska to dynamicznie
rozwijająca się dziedzina, której znaczenie 
wzrasta każdego dnia, a spełnienie 
obowiązków w tym zakresie dotyczy 
każdego przedsiębiorcy. Pozwala to 
wzmocnić pozycję oraz zwiększyć 
konkurencyjność. Co ważne, inwestycja 
w ochronę środowiska kosztuje mniej niż 
jej brak. Dlatego oferujemy naszą pomoc 
w wypełnieniu wszelkich obowiązków 
środowiskowych. 

Dlaczego warto skorzystać z naszego 
wsparcia?

 ■ Dowiesz się, w jakim zakresie spełniasz 
wymagania ochrony środowiska.

 ■ Uzyskasz wsparcie odnośnie możlwych 
działań zapobiegawczych i korygujących.

 ■ Zoptymalizujesz koszty związane  
z korzystaniem ze środowiska.

 ■ Poprawisz swój wizerunek wśród  
potencjalnych i obecnych klientów firmy.

 ■ Dodatkowo uzyskasz informację  
o możliwych szkoleniach i warsztatach  
w celu dalszego rozwoju.

Wejdź na www.sqda.pl i sprawdź, 
jak możemy wesprzeć Twoją firmę 
w spełnieniu wymogów prawa ochrony 
środowiska. 

Współpraca z nami w zakresie ochrony 
środowiska obejmuje: 

 ■ Audyty środowiskowe
 ■ Doradztwo i obsługę środowiskową
 ■ Konsultacje 
 ■ Opracowywanie wniosków 
 ■ Pomiary i badania środowiskowe
 ■ Sprawozdawczość
 ■ Systemy zarządzania
 ■ Szkolenia

Ochrona środowiska
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Świadomy i odpowiedzialny biznes 
coraz częściej ukierunkowany jest na 
kwestie związane z promocją zdrowia  
i budowaniem zaangażowania 
pracowników poprzez efektywne 
zarządzanie zdrowiem.

Współpracując z nami otrzymujesz pełen  
wachlarz narzędzi i rozwiązań, które 
pozwolą rozwinąć działania prozdrowotne 
w Twojej firmie. Dzięki specjalistom 
w zakresie zarządzania zdrowiem, 
psychologom, fizjoterapeutom oraz 
ratownikom medycznym, jesteśmy w stanie 
dostosować się do każdego zlecenia oraz  
specyfiki klienta.

Wachlarz usług w zakresie zarządzania 
zdrowiem obejmuje:   

 ■ Dni zdrowia
 ■ Materiały edukacyjne
 ■ Medycynę pracy
 ■ Pierwszą pomoc
 ■ Promocję zdrowia
 ■ Systemy zarządzania
 ■ Bezpieczeństwo epidemiologiczne
 ■ Szkolenia

Dlaczego warto inwestować w tego 
rodzaju działania?

 ■ Rozpoznasz potrzeby i wspólnie 
wyznaczymy kierunki dalszych działań  
w zakresie promocji i zarządzania 
zdrowiem.

 ■ Otrzymasz wsparcie  
w usystematyzowaniu prowadzonych 
działań prozdrowotnych.

 ■ Zwiększysz efektywność prowadzonych 
działań.

 ■ Zoptymalizujesz koszty związane m.in. 
z: absencjami chorobowymi, urlopami 
zdrowotnymi, fluktuacją pracowników, 
wypadkami.

 ■ Zyskasz bieżący monitoring stanu  
zdrowia pracownika.

 ■ Zbudujesz prozdrowotne postawy  
wśród swoich pracowników.

Szczegółowe informacje na temat 
zarządzania zdrowiem w Twojej firmie 
znajdziesz na www.sqda.pl.

Zarządzanie zdrowiem
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Rozwój technologii informatycznej jest dziś 
podstawowym warunkiem funkcjonowania 
każdej nowoczesnej firmy. Współczesna 
infrastruktura IT powinna się składać 
z usług, które można ze sobą swobodnie 
łączyć, a przy tym zapewniają one 
niezawodną i wydajną pracę. Dlatego 
wybranie odpowiedniego partnera, który 
wspiera rozwiązania IT, jest kluczem do 
sukcesu.

Nasi informatycy zapewnią profesjonalne  
doradztwo oraz kompleksową obsługę 
informatyczną w Twojej firmie oraz 
dostęp do najnowszych technologii 
informatycznych.

W ramach usług IT oferujemy: 
 ■ Instalacje sieciowe 
Niezależnie od tego, czy tworzysz nową 
sieć, czy rozwijasz lub modernizujesz 
już istniejącą, warto skorzystać z usług 
profesjonalnych sieciowców, których 
zapewni nasza firma.

 ■ Instalacje monitoringu CCTV 
Monitoring wizyjny jest jednym  
z najprostszych i najskuteczniejszych 
sposobów na zabezpieczenie firmowego 
mienia i danych. 

 ■ Stała obsługa firm 
Zlecenie stałej obsługi informatycznej to 
przede wszystkim oszczędność,  
bez konieczności budowania własnego 
zespołu informatyków.

 ■ Tworzenie stron www 
Profesjonalna strona internetowa buduje 
markę przedsiębiorstwa i pozytywnie 
wpływa na jego wizerunek w oczach 
klienta. 

 ■ Zakup sprzętu IT 
Nowoczesny sprzęt IT oraz aktualne 
oprogramowanie potrzebne są w każdej 
firmie. Zapewniają wysoki komfort pracy 
oraz gwarantują bezpieczeństwo i nieza-
wodność.

Więcej na temat naszych usług informatycz-
nych znajdziesz na www.sqda.pl.

Usługi informatyczne
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Wydawnictwo SQD Alliance to miejsce, 
w którym możemy dzielić się stworzonymi 
przez nas materiałami edukacyjnymi, 
jak i rozpowszechniać wiedzę zawartą 
w publikacjach naszego licencjodawcy, 
VDA QMC. Na mocy tego partnerstwa 
uzyskaliśmy jako jedyni w Polsce 
autoryzację na tłumaczenie publikacji VDA 
i IATF na język polski oraz ukraiński, jak 
również prawo do sprzedaży ich anglo- 
i niemieckojęzycznych wersji.

Pozwala to naszym klientom uniknąć 
problemów związanych z długim terminem 
oczekiwania i wysokimi kosztami 
w przypadku zamówień standardów 
i podręczników bezpośrednio u autorów 
(IATF, VDA). 

Co wydajemy?
 ■ Publikacje IATF w języku polskim  
i angielskim

 ■ Publikacje VDA w języku polskim,  
angielskim, niemieckim, a nawet  
ukraińskim

 ■ Publikacje pomocnicze do powyższych, 
np. Memory Jogger

 ■ Materiały autorskie SQD Alliance 

Pełna oferta Wydawnictwa SQD Alliance
dostępna jest na stronie
www.wydawnictwo-sqda.pl. 

Wydawnictwo SQD Alliance
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Konferencja TOP automotive

Najbardziej prestiżowe wydarzenie w branży 
motoryzacyjnej. W jednym miejscu skupia
największych OEM-ów w Polsce i ich dostawców, 
poddostawców oraz przedstawicieli IATF i VDA 
QMC.

www.topautomotive.pl

Forum Zdrowego Biznesu

Inicjatywa, której celem jest budowanie 
zdrowych środowisk pracy, zarządzanych 
świadomie i odpowiedzialnie, w których na 
biznes patrzy się przez pryzmat ludzi.

www.forumzdrowegobiznesu.pl

Forum Liderów Ochrony Środowiska (FLOŚ)

Spotkanie praktyków i specjalistów ds. ochrony
środowiska, którzy poruszają tematykę 
proekologicznego rozwoju działalności 
przemysłowej.

www.forum-flos.pl

Brunch Jakościowy

Wydarzenie pozwalające na interakcję 
z trenerami i specjalistami SQD Alliance, 
wymianę doświadczeń oraz dobrych praktyk 
w zakresie nowości i zmian w wymaganiach dla 
automotive.

www.brunchjakosciowy.pl

Konferencje
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”Szkolenia organizowane przez SQD Alliance są
interesujące, efektywne i w pełni wyczerpują daną
tematykę. To, co cechuje firmę SQD Alliance, 
to profesjonalne podejście w realizacji zadań.

Firma Vestas Poland Sp. z o.o.

Z pełną świadomością polecamy usługi SQD Alliance 
wszystkim firmom, które są zainteresowane zorga-
nizowaniem dla swoich pracowników ciekawych, 
kształtujących postawy prozdrowotne eventów.

Firma Cemex Polska Sp. z o.o.

”

Współpracowaliśmy w ramach obsługi z zakresu 
ochrony środowiska, bhp, a także szkoleń obejmu-
jących tematy ppoż., bhp oraz pierwszej pomocy – 
usługi są realizowane profesjonalnie i na wysokim 
poziomie. Szkoleniowcy SQD Alliance to doświad-
czeni i merytoryczni fachowcy.

Firma Sigit Poland Sp. z o.o.

”

Wysoka jakość wykonywanych usług, daleko idąca  
elastyczność w podejściu do potrzeb, to atuty
firmy SQD Alliance, pozwalające na polecenie jej 
usług wszystkim w zakresie organizacji i obsługi 
wydarzeń prozdrowotnych.

Zespół Pieśni i Tańca Śląsk

”

W ramach współpracy SQD Alliance wspiera naszą 
firmę pracownikami produkcyjnymi pochodzącymi
z Ukrainy, a także organizuje eventy dotyczące 
pierwszej pomocy, ochrony środowiska, czy też dni 
zdrowia. Obsługa naszej firmy jest zawsze sprawna 
i profesjonalna.

Firma TEKSID IRON POLAND Sp. z o.o.

”

Zaufali nam
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INFORMACJE WYDAWNICZE

SQD Alliance Sp. z o.o.
PL 43-200 Pszczyna, ul. Batorego 19
tel.: +48 32 326 30 08
fax: +48 32 447 09 18
e-mail: office.poland@sqda.pl
www.sqda.pl

Projekt i opracowanie graficzne:
Dział Marketingu SQD Alliance

Zdjęcia: 
© www.pl.freepik.com
© www.unsplash.com
© www.pixabay.com.pl

WERSJA ELEKTRONICZNA:
Broszura dostępna jest również w wersji elektronicznej do pobrania na 
stronie internetowej www.sqda.pl.
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