Cidade do Panamá, 28 de Janeiro de 2013.
Att.:
CENTRO DE PESQUISAS DE IRIDOLOGIA BIOMOLECULAR
Estimado Sr. :
Adalton Vilhena Stracci
Diretor
Tenho o prazer de cumprimentá-lo e poder convidá-lo a ser Membro Ativo
da Latin American Quality Institute (LAQI), organização líder na região em
sua categoria, que reúne os principais líderes empresariais enfocados em
temas de Qualidade, Responsabilidade Social Empresarial, Desenvolvimento
Sustentável, Comércio Justo e Qualidade Educativa.
A LAQI proporciona inteligência empresarial a mais de 2500 empresas na
região através da metodologia das 40+10 ações que formam o conceito de
Responsabilidade Total. Contamos com uma revista líder que engloba
negócios responsáveis e de qualidade, além de relatórios de pesquisas.
Nossas conferências são amplamente reconhecidas como as melhores no
campo da Qualidade Total, da Responsabilidade Empresarial e do
Desenvolvimento Sustentável. Para saber mais sobre a LAQI e nosso modelo
de excelência para empresas e instituições, por favor, visite o nosso
site: www.laqi.org.
Para a LAQI será muito importante contar com a participação daCENTRO DE
PESQUISAS DE IRIDOLOGIA BIOMOLECULAR no encontro empresarial Brazil
Quality Summit 2013, o qual será realizado no próximo dia 17 de maio no
Brasília.
Após os ciclos de conferência e debates sobre as palestras, as quais estarão
sob a responsabilidade dos expositores da LAQI, teremos a oportunidade de
reconhecer as empresas mais bem-sucedidas do Brasil com oPrêmio
Empresa Brasileira do Ano 2013, o qual chega este ano a sua sexta edição
consecutiva.
Acessando Brazil_Quality_Summit_2013 , terá acesso a um folheto com
informações relevantes sobre nossa organização e sobre as atividades
programadas para o Brazil Quality Summit 2013. A informação em anexo lhe
ajudará a aproveitar ao máximo os nossos serviços. Caso possua qualquer
tipo de dúvida, entre em contato conosco.
Gostaria de indicar, ainda, que a Srta. Paula Pontes é a pessoa designada
por mim para cuidar pessoalmente de seu processo de afiliação à nossa
organização e quem o atenderá em qualquer dúvida. Poderá comunicar-se
com ela através do endereço de e-mail paula@laqi.org ou de nossa Central
Telefônica: 00 XX507-202-9505.
Despeço-me, lembrando que me encontro à sua inteira disposição.
Cordialmente,
Daniel Maximilian da Costa
Founder & CEO
Latin American Quality Institute

