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ESC Scotland
www.ecsscotland.co.uk

ECS Scotland je nezávislé jazykové centrum se zaměřením
na angličtinu. ECS založili v roce 1995 v Edinburgu Jane
McKinlay and Ian McPhail. Nabízejí jazykové kurzy obchodní
angličtiny, angličtiny pro právnické a lékařské obory. Jejich
cílem bylo vždy poskytnout uvolněné a pozitivní učební
prostředí pro dospělé všech věkových kategorií a
národností, ve kterých by mohli procvičovat a zlepšovat své
znalosti anglického jazyka. Jako malá rodinná škola je
atmosféra přátelská a studenti se skutečně cítí vítáni.



Management Focus 
Training Solutions Ltd

www.managementfocus.co.uk

Management Focus je vzdělávací společnost se sídlem v
centru Londýna. Věnujeme se vedení programu
manažerských a leadership kurzů ve spolupráci s Ústavem
vedení a managementu a také celou řadou vzdělávacích
kurzů uzpůsobených na míru požadavkům na profesní rozvoj
klienta. Jejich tým je tvořen konzultanty s dlouhou praxí
vedení kvalitních vzdělávacích programů. Všichni jejich
konzultanti kombinují vynikající dovednosti vedení kurzů s
praktickými zkušenostmi v oblasti řízení.



Marshall E-Learning
www.marshallelearning.com

Marshall E-Learning je přední konzultantská společnost v 
oblasti online kurzů a nabízí kompletní balíček řešení pro e-
learning:

1. Odborné poradenství k zajištění úspěšnosti e-learningu
2. Přizpůsobení obsahu kurzu, tak aby správně 
reprezentoval jedinečnost vaší společnosti, její kulturu a 
zdroje
3. Technická řešení, vhodná pro vaši organizaci 

Marshall E-Learning nabízí širokou škálu e-learningových
individuálních kurzů, e-learning na míru, systémy řízení učení 
a celkové poradenství v oblasti podnikového řízení. 



Music & Leadership
www.musicandleadership.com

Music & Leadership je globální vzdělávací program, jehož
cílem je poskytnout podnikovým lídrům novou platformu pro
diskusi o klíčových obchodních otázkách. Použitím hudby
jako metafory nabízí program Music & Leadership jedinečný
pohled na to, jak v hudebním světě probíhá vedení, jak
fungují organizační struktury a procesy a chápání toho, jak
strategicky a konstruktivně implementovat to samé ve
světě podnikání. Nabízíme firemní školení, teambuilding,
individuální koučování a mentoring. Music & Leadership dále
nabízí exkluzivní online kurz, který byl vyvinut ve spolupráci
se společností Study Interactive z Velké Británie, která je
akreditována Institutem administrativního managementu
IAM UK.



Paradigm Learning 
Europe

www.paradigmlearning.com

Představte si jaký dopad na výkon vaší organizace by mělo
to, kdyby každý z vašich zaměstnanců věděl o dopadu
svých každodenních činností na celkový výkon společnosti
a rozhodoval se, jako kdyby byl jejím vlastníkem? Jak moc
by Vaše společnost mohla být konkurenceschopná, kdyby
všichni Vaši lidé byli skutečně sladěni s organizačními
představami, strategickými změnami a firemní kulturou?

Paradigm Learning je poskytovatelem efektivních
obchodních učebních metod. Je jedničkou na trhu oceněnou
řadou cen díky tomu, že využívá unikátní simulace a hry
založené na realitě.



People Alchemy Ltd
www.peoplealchemy.co.uk

People Alchemy se zaměřuje na schopnosti zaměstnanců na pracovišti. 
Jejich cílem je zajistit, aby byli zaměstnanci schopni splnit požadovaný 
úkol v čase, ve kterém se to od nich žádá. Co nabízí:
Učební cestu- Jednoduché ale výkonné řešení SaaS, které urychluje 
cestu lidí ke zdokonalení. Poskytuje strukturovaný přístup k učení 
během určitého časového období se zaměřením na zkušenostní a 
neformální aspekty učení.

Poradenství- Naše poradenské služby podporují organizace v praxi. 
Naše zkušenosti dále také bezplatně sdílíme prostřednictvím našeho 
blogu a dalších volně dostupných materiálů.

Asistenta výkonu- Převratný podpůrný nástroj, který poskytuje 
každodenní podporu na pracovišti. Všichni potřebujeme znalosti a 
dovednosti k naší práci, ale nikdy nemůžeme vědět všechno. Asistent 
výkonu poskytuje praktické informace, které máte k dispozici vždy, když 
je potřebujete.



BiteSize Training  
www.bitesizetraining.cz

BiteSize trénink trvá 90 minut a v té době účastníci získají rychlý
a praktický přehled o tématu. V současné době nabízíme více než
60 různých tréninkových dovedností v oblastech jako: Leadership
& Management, Communication, Project management, Personal
Effectiveness, apod. Oblasti tréninku jsou k dispozici v angličtině a
češtině a dodává je vášnivý a zkušený trenér. Cvičení jsou
dodávány ve vašich kancelářích nebo online.

Vision Presentations
Ať už chcete vytvořit novou prezentaci, vylepšit stávající
prezentaci, poskytnout konferenční klíčovou řeč, nebo zvýšit
každodenní obchodní prezentaci, návrháři společnosti Vision jsou
zde pro vás. Tým z Vision presentation zajistí, aby vaše
prezentace byly založeny na obsahu, zaměřeny na publikum a
vizuálně úžasné. Pracují s PowerPointem, mobilními aplikacemi
založené na cloudových aplikacích až po animované prezentace.



Frontline Training 
Solutions Ltd

www.frontlinetrainingsolutions.com

Společnost Frontline Training Solutions Ltd byla založena v roce 2003 a 
specializuje se na školení a rozvoj těch, kteří pracují, komunikují, 
rozhodují a interagují mezinárodně, zejména v rámci Evropy. Společnost 
se zaměřuje na rozvíjení měkkých dovedností potřebných k tomu, aby 
byla účinná na mezinárodních setkáních a ve všech oblastech kolem 
této pracovní funkce. Naše práce lze prožít mnoha způsoby: interní, 
uzavřené semináře pro jednu organizaci (předchozí a stávající klienti 
zahrnují NATO, OSN, Bank of England, rakouskou státní službu); 
otevřené semináře pro všechny, kteří budou mít prospěch z rozvíjení 
jejich vystoupení na mezinárodních setkáních, zejména vrcholových 
manažerů (náš poslední otevřený seminář proběhl v listopadu 2017 v 
Londýně v síni potravinářů). Poskytujeme také specializované semináře 
pro vedoucí představitele (Bank of France), výkonné koučování (DNB, 
Bank of England), facilitaci (OECD) a mediální školení (Friedrich Ebert 
Stiftung) a semináře pro analýzu rizik a behaviorální finance pro správu 
aktiv . 



KP Training & Consulting 
Ltd.

www.kptraining.com

KP Training & Consulting nabízí řešení jak jednotlivcům, tak i 
podnikům pro rozvoj jejich pracovní síly, zvýšení 
produktivity a dosažení cílů společnosti. Jejich tým na 
základě vašich potřeb připraví interaktivní kurzy šité přímo 
na míru. KP Training nabízí Management kurzy, Business 
Starts up kurzy a Odborné kurzy v oblastech BOZP, Požární 
bezpečnosti, Bezpečnost potravin, apod. KP Training & 
Consulting je znám pro svou vášeň a nadšení k práci, 
etickými postupy, angažovaností a profesionálním 
přístupem.



Platinum International 
Consultancy Ltd

Platinum International Consultancy Limited byla založena
tento rok v červnu, ale její majitelé mají bohaté zkušenosti v
tomto oboru, konktrétně z The Teaching Assistant College.
Zakladatelé této společnosti podporují vzdělávací
organizace od jejich založení až po následný růst. Zaměřují 
se na 4 klíčové prvky – Tým, Strategie, Systém a Zážitek. 
Pomohou vám identifikovat vaše mezery, sestaví s vámi 
plán a pomohou vám dosáhnout vašich cílů. 




