
Θέλοντας να επιβραβεύσουµε τους Οργανισµούς/Επιχειρήσεις πελάτες µας για 
την δέσµευσή τους στη συνεχή βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών που 
προσφέρουν, η BQC δηµιούργησε ένα πρόγραµµα ανταµοιβής που τους δίνει 
πρόσβαση σε ένα µεγαλύτερο πελατολόγιο. Το πρόγραµµα BQC_together είναι 
ένα πρωτοποριακό εργαλείο δωρεάν ∆ιαφήµισης και διεύρυνσης των Σηµείων 
Πωλήσεων που µπορεί να προσφέρει η BQC στους πελάτες της και που θα µπορεί 
συνεχώς να επεκτείνεται. 

Το BQC_together βρίσκεται σε πιλοτική φάση και αφορά αρχικά τους 
πιστοποιηµένους Οργανισµούς/Επιχειρήσεις της BQC σε Πρότυπα ∆ιαχείρισης 
στην ελληνική αγορά. Καθώς το πρόγραµµα θα επεκτείνεται, θα εφαρµοστεί και 
στους πιστοποιηµένους Οργανισµούς/Επιχειρήσεις της BQC σε χώρες του 
εξωτερικού ώστε να ενώσουµε όλους τους πιστοποιηµένους από την BQC 
οργανισµούς και να προωθήσουµε και τα ελληνικά προϊόντα/υπηρεσίες σε 
ελκυστικές αγορές του εξωτερικού.

Τι είναι το πρόγραµµα BQC_together;

Στο BQC_together όλοι οι Οργανισµοί/Επιχειρήσεις που 
έχουν πιστοποιητικό από την BQC σε οποιοδήποτε 
Πρότυπο ∆ιαχείρισης έχουν την ευκαιρία να επωφελούνται 
εκπτωτικών υπηρεσιών/προϊόντων από τους 
πιστοποιηµένους Οργανισµούς/Επιχειρήσεις της BQC που 
είναι καταχωρηµένοι στον Κατάλογο του BQC_together.

Παράλληλα, οι πιστοποιηµένοι Οργανισµοί/Επιχειρήσεις 
µπορούν µέσω της καταχώρησής τους στον Κατάλογο
BQC_together να προσφέρουν υπηρεσίες/προϊόντα της 
επιλογής τους σε ελκυστικές εκπτώσεις προς όλους τους 
πιστοποιηµένους πελάτες της BQC, αλλά και σε 
ενδιαφερόµενους πελάτες  αυτών. 

Με αυτόν τον τρόπο η BQC προσφέρει ευνοϊκές συνθήκες 
για νέες συνεργασίες µεταξύ των Πιστοποιηµένων πελατών 
της και των πελατών αυτών, δηµιουργώντας ένα δίκτυο 
αµοιβαιότητας και ποιοτικής συναλλαγής.

Τι είναι ο Κατάλογος του BQC_together;

Σηµείο αναφοράς του προγράµµατος BQC_together 
αποτελεί ο Κατάλογος του BQC_together.  Σε αυτόν τον 
Κατάλογο κάθε πιστοποιηµένος Οργανισµός/Επιχείρηση 
από την BQC  µπορεί να αναρτήσει τα στοιχεία του και να  
δηλώσει σε ποιες υπηρεσίες/προϊόντα του προσφέρει 
εκπτώσεις στους υπόλοιπους πιστοποιηµένους πελάτες 
της BQC αλλά και στους πελάτες αυτών! 

Ο κατάλογος αυτός βρίσκεται στο διαδίκτυο και 
ενηµερώνεται συνεχώς.

Η συµµετοχή σε αυτόν τον κατάλογο είναι δωρεάν και 
προαιρετική.

Γιατί να γίνω µέλος του Καταλόγου 
BQC_together;

Η συµµετοχή στον Κατάλογο BQC_together 
αποτελεί ένα νέο, δυναµικό Σηµείο Πώλησης προς 
ένα διευρυµένο κοινό πελατών που µπορεί να 
προσφέρει η BQC στους πελάτες της και το οποίο 
θα µπορεί συνεχώς να επεκτείνεται.

Παράλληλα, αποτελεί µια δωρεάν ποιοτική 
διαφήµιση προς ένα νέο και διευρυµένο 
Πελατολόγιο. 

Ποιοι είναι ∆ικαιούχοι Εκπτωτικών Υπηρεσιών 
και Προϊόντων;
Κάθε Οργανισµός/Επιχείρηση έπειτα από την πιστοποίησή 
του από την BQC αποκτάει τα µοναδικά του στοιχεία 
πρόσβασης στον κατάλογο του προγράµµατος BQC_to-
gether.  Όλοι οι Οργανισµοί/Επιχειρήσεις που έχουν 
στοιχεία πρόσβασης για τον κατάλογο BQC_together είναι 
δικαιούχοι των εκπτώσεων που αναγράφονται στον 
Κατάλογο.

Παράλληλα, οι πιστοποιηµένοι Οργανισµοί/Επιχειρήσεις  
έχουν το δικαίωµα να παραχωρούν τους κωδικούς 
πρόσβασής τους και σε δικούς τους πελάτες. 
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Πώς µπορώ να επωφεληθώ εκπτώσεων από 
τους καταχωρηµένους Οργανισµούς 
/Επιχειρήσεις του καταλόγου BQC_together;

Bήµα 1ο 

Εντός λίγων ηµερών από την Πιστοποίηση του 
Οργανισµού/Επιχείρησής σας από την BQC λαµβάνετε 
email µε τη σελίδα πρόσβασης BQC_together καθώς και τα 
στοιχεία πρόσβασης σας.

Βήµα 2ο  

Επισκέπτεστε τη σελίδα πρόσβασης BQC_together , 
συµπληρώνετε τα στοιχεία πρόσβασής σας και εµφανίζεται 
ο κατάλογος BQC_together.

Βήµα 3ο

∆ιαλέγετε έναν Οργανισµό/Επιχείρηση από τον οποίο 
επιθυµείτε να λάβετε έκπτωση 

Βήµα 4ο 

Με βάση τα στοιχεία επικοινωνίας που αναγράφονται στον 
Κατάλογο  έρχεστε σε απευθείας επικοινωνία και 
προχωράτε στη µεταξύ σας  συναλλαγή. 

Πώς µπορώ να καταχωρήσω την επιχείρησή 
µου στον Κατάλογο BQC_together;

Βήµα 1ο 

Συµπληρώνετε τα στοιχεία σας στη Αίτηση Συµµετοχής.  Η 
αίτηση αυτή περιλαµβάνει στοιχεία επικοινωνίας, σύντοµη 
περιγραφή της εταιρείας, εκπτωτικές υπηρεσίες/προϊόντα 
και αποδοχή των Όρων Συµµετοχής του Προγράµµατος. Τα 
στοιχεία αυτά µπαίνουν στον κατάλoγο του προγράµµατος 
BQC_together. 

Μπορείτε να µας στείλετε την συµπληρωµένη Αίτηση 
Συµµετοχής µε email στο together@bqc.gr 

Βήµα 2ο 

Τα στοιχεία της εταιρείας σας καταχωρούνται στον 
Κατάλογο εντός 3 ηµερών από την αποστολή της Αίτηση 
Συµµετοχής. 

O Κατάλογος BQC_together βρίσκεται στο internet και 
ενηµερώνεται συνεχώς.  

Eπικοινωνήστε µαζί µας

µέσω email στο together@bqc.gr 

και τηλεφωνικά στο 211-2213726.
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