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CK ALEXANDRIA získala ocenění v rámci Národní ceny kvality 

P R A H A, 28. 11. 2012 - Ocenění v rámci Národní ceny kvality převzali včera ve Španělském sále 

Pražského hradu zástupci cestovní kanceláře ALEXANDRIA, spol. s r.o. 

„Cestovní kancelář Alexandria působí na českém trhu již přes dvacet let a za tu dobu jsme se 

vypracovali mezi největší české cestovní kanceláře. Toho nelze dosáhnout, nenabízíte-li svým 

zákazníkům kvalitní produkt,“ komentuje ocenění jednatel společnosti Ing. Alexandr Pavlov.  

„Ocenění v rámci Národní ceny kvality si velmi vážíme a bereme jej jako potvrzení správnosti naší 

cesty, jejímž cílem je kvalitní produkt a maximální spokojenost všech našich klientů. Děkuji všem 

kolegům za spolupráci, neboť tuto cenu jsme získali díky skvělé práci celého našeho kolektivu. 

Zároveň děkuji i našim zákazníkům za přízeň, kterou nám zachovávají. Jejich spokojenost je pro nás 

tou nejlepší motivací do další práce,“ dodal k ocenění Ing. Petr Šatný, marketingový ředitel CK 

Alexandria, který na Hradě cenu přebíral. 

Model Národní ceny kvality ČR vychází z Modelu Excellence EFQM, který se používá v Evropské ceně 

za kvalitu v mnoha zemích Evropy. Je součástí strategie Národní politiky kvality na období let 2008 – 

2013. Navazuje na program Národní ceny ČR za jakost, který přijala vláda České republiky v roce 

2001. Program je založen na důsledném a objektivním ověřování efektivnosti a jakosti všech činností 

organizace a na jejich hodnocení, zejména z pohledu uspokojování požadavků zákazníka a dosažení 

ekonomické úspěšnosti.  

Cestovní kancelář ALEXANDRIA patří mezi TOP 5 českých cestovních kanceláří. Je největším 

touroperátorem v ČR na destinace Bulharsko a Maltu a její nabídka řeckých ostrovů se řadí k 

nejširším na českém trhu.  
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