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Vystavovatelé:  
Beaumont Training & Consultancy 
Bristol Language Centre 
Business English Consulting Service 
Churchill Square 
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Inlingua Edinburgh 
Living Learning English 
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London Training for Excellence 
Netex 
Thompson Training 
York Associates 



Beaumont Training & Consultancy 
http://beaumontcoaching.co.uk/ 

Společnost	 Beaumont	 Training	 &	 Consultancy	 Ltd	
byla	 založena	 v	 roce	 2008	 a	 je	 prvním	
poskytovatelem	 školení	 pro	 pracovní	 odolnost	 v	
celé	 Evropě.	 Jejich	 přední	 odbornice	 na	 odolnost,	
Jo	Higgins-Cezza,	často	vystupuje	na	konferencích,	
kde	vede	své	vysoce	uznávané	kurzy	resilience.		
	
Tato	 školení	 odolnosti	 jsou	 k	 dispozici	 ve	 dvou	
formátech:	 školení	 v	 učebnách	 nebo	 vysoce	
efektivní	e-learningový	program.		
	
Beaumont	 Training	 také	 nabízí	 širokou	 škálu	
da l š í c h	 ku r zů ,	 v če tně	 komun i ka čn í ch ,	
prezentačních	 a	 mentoringových	 dovedností.	 Své	
služby	 poskytují	 ve	 Velké	 Británii,	 Itálii,	 Rakousku,	
České	republice,	Španělsku	a	Dánsku.	Mezi	klienty	
patří	 Astrazeneca,	 Bristol	 Myers	 Squibbs,	
Leopharma,	 Novonordisk,	 Panasonic,	 Světová	
zdravotnická	 organizace,	 Organizace	 spojených	
národů,	G4S,	Bentley	Motors,	Univerzita	v	Derby,	a	
další.	



Bristol Language Centre 
https://www.blc-english.com/ 

	
	

BLC	 vám	 pomůže	 dosáhnout	 vašich	 cílů	 v	
oblasti	 studia	 angličtiny.	 Jako	 nezávislá	
škola	nabízí	 širokou	 škálu	vysoce	kvalitních	
kurzů	 angličtiny,	 zkušené	 učitele,	 a	 využití	
inovativních		
a	zábavných	metod.		
	
BCL	 nabízí	 kurzy	 pro	 každého	 od	 kurzů	
všeobecné	 angličtiny,	 přípravy	 na	 zkoušky,	
obchodní	 angličtiny,	 work	 and	 travel	 nebo	
letní	či	večerní	školu.	BLC	dále	nabízí	online	
výukové	 programy	 a	 všichni	 její	 studenti	
mají	 k	 dispozici	 učební	 platformu	 pro	
mobilní	telefony.	
	
BLC	 je	akreditováno	přes	British	Council,	 je	
členem	 English	 UK	 a	 Quality	 English,	 UK	
Border	 Agency	 (UKBA)	 Highly	 Trusted	
Sponsor,	a	podléhá	inspekcím	Independent	
Schools	Inspectorate	(ISI).	



Business English Consulting Service 
http://www.becsltd.com 

BECS	 je	 oceňovaná	 br i tská	
společnost	firemního	školení,	která	
byla	založena	v	roce	2004.	
	
BECS	navrhuje	na	míru	šité	školení	
o b c h o d n í c h 	 d o v e d n o s t i ,	
manažerských	 dovednost í	 a	
trenérské	 kurzy	 po	 celém	 světě.	
Jejich	 kurzy	 jsou	 realizovány	
kvalifikovaným	týmem	odborníků.		
	
Společnost	 byla	 oceněna	 British	
Business	 Forum	 Excellence	 Award	
and	 Venus	 Award.	 Klienty	 jsou	 i	
společnosti	 jako	Kuwait	Petroleum	
Corporation,	 Qatargas,	 aluminium	
Bahrain,	AXA	nebo	belgická	vláda.	



Churchill Square 
https://www.churchillsquareconsulting.co.uk 

Chu r c h i l l 	 S q u a r e	 T r a i n i n g	 &	
Development	 je	 globální	 poskytovatel	
školení	 a	 profesního	 rozvoje	 ve	 Velké	
Británii.		
	
Kurzy	 Churchill	 Squarte	 se	 zaměřují	
například	 na	 rozvoj	 komunikace,	
efektivitu	 práce,	 HR,	 řešení	 konfliktů,	
obchodní	 efektivitu	 nebo	 zdokonalení	
vůdčích	schopností.		
	
Kurzy	 Churchill	 Square	 jsou	 k	 dispozici	
v	 r ů zných	 f o rmá tech ,	 v če tně	
eLearningu,	který	poskytuje	flexibilní	a	
p ohod l n ý	 p ř í s t u p	 k	 u č ebn ím	
mater iá lům.	 K	 tomu	 maj í	 tým	
zkušených	 a	 nadšených	 školitelů,	 kteří	
mohou	poskytovat	všechny	jejich	kurzy	
jak	 po	 celé	 Británii,	 tak	 i	 globálně	
prostřednictvím	osobní	výuky.	
	
	



Create the Space 
https://createthespace.uk 

Create	 the	 Space	 se	 zaměřuje	 na	
o b l a s t 	 m a n a g e m e n t u 	 a	
leadershipu	 se	 zaměřením	 na	
zlepšení	 pracovního	 výkonu,	
změnu	chování	a	kariérní	rozvoj.	
	
Ve	 svém	 přístupu	 se	 zaměřují	 na	
intenzivní	 zapojení	 studentů	 a	 na	
to,	 aby	 si	 klient	 z	 workshopu	
odnesl	 co	 nejvíce	 do	 svého	
karierního	života.		
	
Školitelé	 z	 Create	 the	 space	 jsou	
specialisté	 na	 změnu	 firemní	
kultury	 prostřednictvím	 změn	 v	
konverzac i ,	 sd í l en í	 nových	
perspektiv	problému	a	upevňování	
nových	přístupů.	



Inlingua Edinburgh 
http://inlingua-edinburgh.co.uk/ 
 
Společnost	Inlingua	Edinburgh	sídlí	v	srdci	
h lavn ího	 města	 Skotska .	 Nab í z í	
personalizovaný	 přístup	 k	 jazykovému	
studiu	v	malých	třídách,	které	nepřevyšují	
10	studentů	ve	skupinové	lekci.		
	
Poskytují	 kurzy,	 které	 vyhovují	 všem	
jazykovým	úrovním,	od	začátečníků	až	po	
pokročilé,	s	celou	řadou	možností,	včetně	
obecné	 angličtiny,	 přípravy	 na	 zkoušky	
IELTS	 a	 Cambridge,	 odborné	 a	 obchodní	
angličtiny,	 školení	 pro	 učitele	 a	 výuky	
mnoha	dalších	cizích	jazyků.		
	
Inlingua	je	držitelem	certifikace	od	British	
Council	 a	 jsou	 členy	 English	 UK,	 což	
zaručuje,	 že	 jejich	 výukový	 tým	 a	 kurzy	
poskytují	 ten	 nejvyšší	 standard.	 K	 tomu	
mají	 silnou	 mezinárodní	 reputaci	 pro	
poskytování	 vysoce	 kvalitních	 jazykových	
kurzů	pro	dospělé	v	profesionální	a	vřelé	
atmosféře.	



Living Learning English 
https://www.livingenglish.com    
Living	 Learning	 English	 nabízí	 vysoce	 kvalitní,	
profesionální,	 výuku	 angličtiny	 ať	 už	 v	 rámci	
zahraničních	 pobytových	 kurzů	 nebo	 v	 rámci	
online	 kurzů	 na	 doma.	 LLE	 kurzy	 jsou	 vhodné	
pro	 studenty,	 kteří	 potřebují	 angličtinu	 ke	
studiu;	 obchodníky	 nebo	 odborníky,	 kteří	 se	
potřebují	 rychle	 učit	 angličtinu	 pro	 svou	 práci	
nebo	 ty,	 kteří	hledají	 studijní	pobyty.	Na	kurzu	
Living	Learning	English	Homestay	budete	vítáni	
v	 domě	 svého	 učitele,	 kde	 zažijete	 anglický	
život	 v	 přátelské	 rodině.	 Kurzy	 LLE	 jsou	
speciálně	 navrženy	 tak,	 aby	 vyhovovaly	 vaším	
individuálním	 potřebám	 a	 maximalizovaly	 váš	
pokrok.	
	
•  Specializovaný	 studijní	 program	 určený	 pro	

každého	studenta	
•  Kvalifikovaní	a	zkušení	učitelé	
•  Krátké	kurzy	k	přípravě	na	zkoušky	nebo	obchodní	

schůzky	
•  Krásná	města,	přímořské	nebo	venkovské	lokality	
•  Angličtina	 pro	 marketing,	 prodej,	 lékařství,	

inženýrství,	finance	a	další	
•  15,	20,	25	nebo	30	hodin	1:1	lekcí	týdně	
•  Zvláštní	důraz	na	poslech,	mluvení	a	komunikační	

dovednosti	
•  V	nabídce	jsou	také	online	1:1	kurzy	



London Corporate Training 
http://www.lct.co.uk  

Společnost	 London	 Corporate	 Training	
(LCT)	byla	založena	v	roce	1994	a	od	té	
doby	poskytuje	školení	v	oblasti	kvality	
vedení	v	Londýně	a	po	celém	světě.	
	
Londýnská	 pobočka	 společnosti	
provozuje	 více	 než	 sto	 krátkých	 kurzů	
(obvykle	3-4	dny	až	3	týdny).	Pokrývají	
širokou	škálu	měkkých	dovedností	jako	
jsou	 oblast i	 f inancí ,	 vztahů	 s	
veřejností,	 lidských	 zdrojů,	 řízení	
operací	atd..		
	
Je j ich	 zahraničn í	 pobočka	 pak	
poskytuje	 školení	pro	velké	organizace	
po	 celém	 světě.	 Společnost	 LCT	
přizpůsobí	 školení	 ve	 zvolené	 oblasti	
managementu	 požadavkům	 svého	
klienta,	kurzy	jsou	vypracovány	v	těsné	
konzultaci	 s	 klientem	 tak,	 aby	 přesně	
odpovídaly	jejich	potřebám.	



London Training for Excellence 
https://www.londontfe.com 
LTFE	 si	 klade	 za	 cíl	 zlepšit	 profesionální	
výkon	 svých	 klientů	 prostřednictvím	
relevantních,	 inovativních	 vzdělávacích	
programů,	které	usnadňují	 rozvoj	nových	
perspektiv	 zaměřením	 na	 praktickou	
výuku.	
	
Nabízí	kurzy	v	rámci	tří	hlavních	kategorií	
-	 obchodní	 poradenství,	 technické	
školení	 a	 osobní	 rozvoj.	 Kurzy	 provádí	
formou	 interního	 a	 externího	 školení,	
kurzů	 na	 míru,	 e-learningu,	 konzultací	 a	
personálního	poradenství.	
	
Neustále	 aktualizují	 své	 kurzy	 tak,	 aby	
byly	 co	 nejmodernější	 a	 zároveň	
vyhovovaly	 všem	 studentům.	 LTFE	 má	
kanceláře	 po	 celém	 světě,	 například	 v	
Londýně,	New	Yorku,	Řecku,	 Jordánsku	a	
Saúdské	Arábii.	



Netex 
https://www.netexlearning.com/en/ 

Netex	 se	 specializuje	na	vývoj	aplikací	
a	 řešení	 založených	 na	 službách	 pro	
poskytování	 digitálního	 učení	 ve	
firmách	a	akademických	institucích.	
		
Dokonalá	směs	technologie	a	inovací	je	
v	 DNA	 NETEXu	 stejně	 jako	 neustálá	
touha	vytvářet	nová	 řešení.	Netex	věří	
v	 partnerský	 vztah	 se	 zákazníky	 a	
dodavateli,	protože	tato	synergie		vede	
k	nejlepším	výsledkům.	
	
Společnost	Netex	má	za	sebou	práci	ve	
více	než	35	zemích.	Strategií	Netexu	je	
spo lupracovat	 s	 poskytovate l i	
špičkových	 řešení,	 kteří	mají	 znalosti	 a	
zkušenosti	 v	 zemích	 svého	 původu.	
Spojením	 jejich	 oceněných	 aplikací	 s	
místními	 znalostmi	 věří,	 že	 skutečně	
mohou	dodávat	řešení	světové	úrovně.	
	
	



Thompson Training 
https://thompsontrainingltd.co.uk 

Thompson	 Training	 Ltd	 poskytuje	
školení	 o	 prodeji,	 v	 oblasti	 řízení	 a	
obchodní	koučink,	které	vám	pomohou	
rozvinout	 vaše	 podnikání	 a	 využít	 sílu	
vašeho	personálu.	
	
Kurzy	 of	 Thompson	 Training	 jsou	
vysoce	 energické,	 vysoce	 účinné,	 plně	
interaktivní	 a	 přináší	výsledky	 nejen	 v	
učebně,	 ale	 hlavně	 na	 pracovišti.	
Nabízí	 kvalifikované	 pracovníky	 ILM	
úrovně	 5	 s	 odbornými	 zkušenostmi	 v	
oblasti	 managementu	 a	 vedoucích	
pozic	pro	některé	z	předních	světových	
značek	a	 jejich	odborníci	na	koučování	
ILM	úrovně	7	mají	mnoho	obchodních	
zkušeností	 a	 pomáhají	 jednotlivcům	 a	
organizacím	 v	 celé	 řadě	 průmyslových	
odvětví.	
	
	



York Associates 
https://york-associates.co.uk 
York	 Associates	 nabízí	 řadu	 školení	
mezinárodních	 komunikačních	 dovedností,	
rozvoje	 leadershipu	 a	 výuku	 angličtiny.	
Klienti	 si	 mohou	 vybrat	 od	 kurzů,	 které	 se	
zaměřují	 výhradně	 na	 rozvoj	 jazykových	
znalostí,	 až	 po	 ty,	 které	 jsou	 specializované	
na	 zlepšení	 dovedností	 potřebných	 pro	
efektivní	 spolupráci	 na	 pracovišti,	 včetně	
budování	důvěry	a	zvládání	konfliktů.		
	
York	je	jedno	z	5	nejnavštěvovanějších	míst,	
ve	 Velké	 Británii,	 za	 návštěvu	 zde	 stojí	
například	 York	 Minster,	 Národní	 železniční	
muzeum,	muzeum	 Jorvik	 Viking	 a	 Zámecké	
muzeum.		
	
Ředitelé	 York	 Associates	 jsou	 autory	
předních	 publikací	 v	 oblasti	 výuky	
anglického	 jazyka,	 mají	 zkušenosti	 s	
vedením	 mezinárodních	 projektů	 a	
mezinárodní	 komunikace.	 Jednotlivé	 kurzy	
vždy	 přizpůsobí	 individuálním	 potřebám	
studentů,	ať	už	je	jejich	zájem	profesní	nebo	
osobní.	



Tešíme se na setkání! 


