
Човешки ресурси

Финанси и Счетоводство

Качество & Стандарти

Регулаторни изисквания

Компютърни умения

Търговски и личностни умения

LEAN производство

ОБУЧЕНИЯ СЕРТИФИКАЦИЯ&



За първите 30 години:

 19 500 човека посетиха публичните ни обучения

 Повече от 3500 фирми избраха нашите услуги

 Създадохме стабилни професионални отношения                                           

с водещи комании в България

30 години
Алфа Куолити

Нашият екип има:

 практически опит от различни браншове

 готовност за споделяне на ноу-хау

 приятелско отношение към всеки клиент

Професионализъм и компетентност

Реални резултати



на място, избрано от вас, 

или онлайн 

при нас или онлайн по предварителна 

програма

Публични обучения Индивидуални 

обучения

Фирмени 

обучения

Корпоративни 

програми

на място, избрано от вас, 

или онлайн

дългосрочен план за обучение             и 

развитие на персонала

30 години обучения за успешен мениджмънт



ISO 50001

ISO 13485

ISO 9001

Въвеждащо обучение

Вътрешен одитор

Мениджър на система

Мениджър и Вътрешен одитор

Качество & Стандарти

Какви обучения? По кои стандарти?

ISO 14001 ISO 45001

ISO 17025

ISO 22000

ISO/IEC 27001 ISO/IEC 20000-1 IATF 16949

ISO 39001

ISO 22301IFS Food FSSC 22000 

ISO 31000

GMP&HACCP

Виж повече

https://alphaquality.org/kachestvo_i_standarti


Виж повече

LEAN производство

Теория на ограниченията Lean производство Логистика

Управление на проекти с методите            на Теория 

на ограниченията –

• производствени решения

• критична верига в проектирането

• издърпващо управление на запасите

Lean production – Basic Level

Lean production – Master class

LEAN инструменти:

 Daily Management

 SMED (Single-Minute Exchange of Diе)

 Just in time

 TPM (Total Productive Maintenance)

 5S – Система на работно място

• Индустриална логистика и 

производствен инженеринг

• Търговска и транспортна логистика

Виж повече

Виж повече

https://alphaquality.org/lean-production
https://alphaquality.org/lean-production
https://alphaquality.org/lean-academy


Финанси и счетоводство

Счетоводство и финанси

за мениджъри

Финансов анализ и антикризисно

управление

Планиране и бюджетиране.

Технология на създаване на бюджети

Виж повече

Управление на финансите

в криза

Ефективно взаимодействие 

управител – счетоводител 

Виж повече

Виж повече

Виж повече

Виж повече

https://alphaquality.org/upcoming-trainings/schetovodstvo-i-finansi-training
https://alphaquality.org/upcoming-trainings/finansov-anaiz-i-antikrizisno-upravlenie
https://alphaquality.org/upcoming-trainings/planirane-byudjetirane-training
https://alphaquality.org/uppcomin-trainings/upravlenie-na-finasite-v-kriza
https://alphaquality.org/upcoming-trainings/efektivno-vzaimodeistvie-upravitel-schetovoditel


Човешки ресурси

Привличане и задържане

на успешни служители
Виж повече

Развитие на човешките

ресурси 

Виж повече

https://alphaquality.org/upcoming-trainings/razvitie-na-choveshkite-resursi-training
https://alphaquality.org/upcoming-training/privlichane-zadyrjane-uspeshni-slujiteli-training


Компютърни умения

Виж повече

MS Excel

Eкспертни функции
Виж повече

Гъвкави отчети

с Еxcel

https://alphaquality.org/upcoming-training/ms-excel-expertni-funkcii
https://alphaquality.org/node/5930


Регулаторни изисквания

Еврофинансиране       

за бизнеса
GDPR

Закон за мерките срещу

изпирането на пари

ЗБУТ

ADR 

Здравословни и 

безопасни условия 

на труд

Превоз на опасни 

товари

Управление на 

строителните отпадъци
Регламент за защита             

на личните данни

EU 
регламент

ЗМИП

УСО

https://alphaquality.org/upcoming-trainings/adr
https://alphaquality.org/upcoming-trainings/zbut
https://alphaquality.org/upcoming-trainings/GDPR
https://alphaquality.org/upcoming-trainings/GDPR
https://alphaquality.org/upcoming-trainings/zbut
https://alphaquality.org/upcoming-trainings/adr
https://alphaquality.org/upcoming-trainings/evrofinansirane-training
https://alphaquality.org/upcoming-trainings/evrofinansirane-training
https://alphaquality.org/upcoming-trainings/upravlenie-stroitelni-otpaduci-training
https://alphaquality.org/upcomming-tainings/zmip
https://alphaquality.org/upcomming-tainings/zmip
https://alphaquality.org/upcoming-trainings/upravlenie-stroitelni-otpaduci-training


Търговски и личностни умения

Управление на времето

и дизайн на поведението

Онлайн срещи. 

Умения за ефективно провеждане
Подход за обслужване

на клиенти

Работа в екип.

Информираност на екипа

Толерантност и емпатия в 

екипа

Въздействащите

презентатори
Бизнес етикет

и протокол

Езикът на лицето и тялото

https://alphaquality.org/upcoming-trainings/biznes-etiket-training
https://alphaquality.org/upcoming-trainings/vuzdejstvashti-prezentatori-training
https://alphaquality.org/upcoming-trainings/ezik-liceto-i-tyaloto-training
https://alphaquality.org/upcoming-trainings/tolerantnost-empatya-training
https://alphaquality.org/upcoming-trainings/rabota-v-ekip-training
https://alphaquality.org/upcoming-trainings/podhod-za-obslujvane-na-klienti-training
https://alphaquality.org/upcoming-trainings/online-sreshti-umenia-za-efektivno-provejdane
https://alphaquality.org/upcoming-trainings/upravlenie-na-vremeto-i-dizain-na-povedenieto
https://alphaquality.org/upcoming-trainings/upravlenie-na-vremeto-i-dizain-na-povedenieto
https://alphaquality.org/upcoming-trainings/online-sreshti-umenia-za-efektivno-provejdane
https://alphaquality.org/upcoming-trainings/podhod-za-obslujvane-na-klienti-training
https://alphaquality.org/upcoming-trainings/rabota-v-ekip-training
https://alphaquality.org/upcoming-trainings/tolerantnost-empatya-training
https://alphaquality.org/upcoming-trainings/vuzdejstvashti-prezentatori-training
https://alphaquality.org/upcoming-trainings/biznes-etiket-training
https://alphaquality.org/upcoming-trainings/ezik-liceto-i-tyaloto-training


Нашите специални цени за Вас 

от 80 лв.

ПУБЛИЧНИ ОБУЧЕНИЯ ФИРМЕНИ ОБУЧЕНИЯ ИНДИВИДУАЛНИ ОБУЧЕНИЯ

от 800 лв. от 300 лв.



Тази есен ще се срещнем в нашите нови и модерни 

учебни зали на новия адрес гр. София, ул. Кишинев № 

8-10

НОВИ УЧЕБНИ ЗАЛИНОВИ УЧЕБНИ ТЕМИ

ЕКИП

ОБЕДИНЕНИЕ

Алфа Куолити и Ай Кю Серт са в процес на обединение на 

своите дейности и ресурси. Това е важна стъпка за 

постигане на високи резултати в полза на всички наши 

клиенти

Предлагането на атрактивни, нови и полезни 

теми е резултат от постоянно разширяване и 

обогатяване на нашия екип. Отворени сме към 

всеки, който желае да се присъедини към нас!

Имаме широко портфолио и това се дължи на 

постоянното му обогатяване с актуални и интересни 

теми. Готови сме да разработим всяка тема, която 

представлява интерес за Вас!

Какво предстои…

Стани част от екипа

Виж повече

Виж на картата

За AQ CERT

https://alphaquality.org/karieri
https://alphaquality.org/upcoming-trainings
https://alphaquality.org/kontakti
https://aqcert.org/


0882 606 008 I 0882 626 060

office@alphaquality.org

www.alphaquality.org

Свържете се с нас !

София, ул. Кишинев № 8-10

https://www.alphaquality.org/

