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Alicja zawsze mierzyła wysoko. 
Dobre świadectwa, udział w  olim-
piadach przedmiotowych. Chciała 
być kimś wielkim. Nie wiedziała jed-
nak, jak to zrobić. Dziś posiada tytuł 
magistra zdobyty w Londynie i mówi 
biegle w  czterech językach. Bartek 
niczym się nie wyróżniał. Grał na 
komputerze, spotykał się z kolegami. 
Chciał pójście do zwykłego gimna-
zjum. Na dniach wyjeżdża do Por-
tugalii, gdzie spędzi cztery tygodnie, 
a rodzice poważnie myślą o jego stu-
diach w Wielkiej Brytanii. Krzysztof 
to młody manager z doświadczeniem 
w branży handlowej. Problem pojawił 
się, gdy jego firma nawiązała współ-
pracę z zagranicznym kontrahentem 
i  miał on odpowiadać za kontakty 
z partnerem. Dziś Krzysztof generuje 
zyski dla swojej firmy liczone w dzie-
siątkach tysięcy. Katarzyna marzyła 
o  przygodzie i  chciała się zakochać. 
Nie potrafiła jednak znaleźć w sobie 
siłę, by zmienić coś w swojej rutyno-
wej codzienności. Dziś jest szczęśliwą 
żoną Hiszpana i planuje zakup miesz-
kania pod Madrytem.

Co łączy te 4 niezwiązane ze sobą 
historie? Co wspólnego mają ze sobą 
tak różne osoby? Wszyscy w pewnym 
momencie życia napotkali na swojej 
drodze firmę Project.

Alicja jako 13-latka wyjechała na 
kurs językowy do Oxfordu. Po po-
wrocie pomyślała: „chcę więcej”. Jej 
przygoda językowa nabierała tempa. 
Uczęszczała na zajęcia z  języka an-
gielskiego i niemieckiego. Jeździła też 
na kursy do Francji i Włoch. Obecnie 
posiada tytuł licencjata zdobyty na 
uniwersytecie w Yorku i tytuł magistra 
zdobyty w London School of Econo-
mics. Pracodawcy sami dzwonią do 
niej z propozycjami zatrudnienia.

Bartek mając 12 lat pełen obaw 
i ciekawości wyjechał do szkoły języ-
kowej w  Nottingham. To, co przeżył 
i  doświadczył zaowocowało myślą: 
„chcę więcej”. Rok później aplikował 
do szkoły w  Hastings, gdzie spędził 
trymestr. Obecnie złożył papiery do 
szkoły międzynarodowej w Portugalii 
i wszystko wskazuje, że nie będzie to 
jego ostatni wyjazd.

Krzysztof w  firmie Project szukał 
specjalistycznego kursu bizneso-
wego dla pracowników swojej firmy. 
Nie sądził, że te zajęcia zaowocują 
również rozwojem umiejętności ko-
munikacyjnych. W efekcie został mia-
nowany głównym konsultantem, gdy 

na horyzoncie pojawił się nowy za-
graniczny kontrahent. Prowadzone 
przez niego negocjacje zakończyły 
się nawiązaniem wieloletniej współ-
pracy i  pokaźnym zyskiem dla jego 
firmy.

Katarzyna po skończeniu stu-
diów chciała przeżyć niezapomnianą 
przygodę. Marzyła o wyjeździe, który 
dałby jej więcej, niż tylko wypoczy-
nek. Zdecydowała się na dwutygo-
dniowy pobyt językowy w   Walencji. 
Jej umiejętności językowe poszybo-
wały w górę, a pewność siebie rosła 
z  dnia na dzień. Nawiązała kontakt 
z miejscowym szefem kuchni lokalnej 
restauracji, a  ich znajomość stawała 
się coraz bardziej zażyła. Dziś Kata-
rzyna i Antonio powiedzieli sobie sa-
kramentalne „tak” i przymierzają się 
do zakupu mieszkania w  rodzinnej 
miejscowości Antonia.

Nasi bohaterowie zdali sobie spra-
wę z jednej, prostej rzeczy, że mogą. 
Zamiast obciążać myślenie stwier-
dzeniami: „nie dam rady”, „to nie dla 

mnie”, „nie mam na to czasu”, po pro-
stu spróbowali. Od lat naszą misją 
jest pokazywanie klientom, że mają 
nieograniczone możliwości, wystar-
czy tylko chcieć. Mówi się, że świat 
jest globalną wioską. Nasza filozofia 
jest zgodna z tą sentencją. Pomaga-
my uwierzyć, że zbudowanie własnej 
przyszłości w  oparciu o  możliwości 
całego świata jest całkiem realne.

Proces wyboru idealnie dopaso-
wanej ścieżki rozwoju rozpoczynamy 
od diagnozy Twoich potrzeb. Pozna-
jemy Twoje oczekiwania. Czasem 
wystarczy kurs językowy w  naszej 
szkole w  Katowicach w  odpowied-
nim wymiarze godzin. Częściej jed-
nak Chcesz wyjechać. Rozpoczyna-
my więc poszukiwanie najlepszej dla 
Ciebie szkoły. Analizujemy zarówno 
program językowy, jak i  preferowa-
ne przez Ciebie zakwaterowanie, aż 
po komponenty dodatkowe zgod-
ne z  Twoimi zainteresowaniami (np. 
sport, architektura, biznes). Gdy po-
znamy Twoje potrzeby, Otrzymujesz 
od nas zestaw ofert, które możemy 
jeszcze zmodyfikować. Kiedy podej-
miesz ostateczną decyzję, przystę-
pujemy do dokonania rezerwacji. 
Pomagamy Ci wypełnić niezbędne 
dokumenty, rezerwujemy zakwate-
rowanie, a  także dobieramy odpo-
wiedni transport.

Nasza rola nie kończy się w chwili, 
gdy wyjeżdżasz do kraju docelowego. 
Cały czas jesteśmy dostępni mailowo 
lub telefonicznie, aby w razie proble-
mów czy nieporozumień, jak najszyb-
ciej zareagować – innymi słowy wciąż 
czuwamy nad naszym klientem.

Nasza firma istnieje na rynku od 
1997 roku. Przez 20 lat działalności 
wysłaliśmy już tysiące klientów na 
kursy zagraniczne, z  wyjazdów gru-
powych regularnie korzysta 50 szkół, 
a ponad 50 firm skorzystało z naszej 
oferty dla klientów korporacyjnych. 
Liczne akredytacje najlepszych bry-
tyjskich organizacji edukacyjnych, 
rzesza certyfikatów i  referencji mó-
wią jedno: z nami się uda! Nie czekaj, 
zaPROJECTuj swoją przyszłość!

PROJECT DLA BIZNESU
Na przełomie stycznia i  lu-

tego 2017 roku organizujemy 
w  Katowicach konferencję dla 
przedstawicieli biznesu, ma-
łych i średnich przedsiębiorstw. 
Chcemy pokazać Państwu spo-
soby i  narzędzia poszerzania 
horyzontów biznesowych po-
przez m.in. pogłębianie wie-
dzy i  umiejętności językowych. 
W  panelach i  warsztatach we-
zmą udział nasi najlepsi partne-
rzy edukacyjni z całego świata.

Już dziś Możesz zgłosić swo-
ją firmę poprzez formularz 
zgłoszeniowy umieszczony na 
stronie www.project-shool.pl 
lub wysyłając e-mail na adres:  
kontakt@project-travel.pl, 
a także telefonicznie pod nume-
rem tel.: 665-123-850.

PRZEKONAJ SIĘ 
OSOBIŚCIE

Dla osób i firm, które pragną prze-
konać się, na czym polega wyjątko-
wość naszej oferty edukacyjnej, or-
ganizujemy kilkudniowe (najczęściej 
weekendowe) wyjazdy studyjne do 
UK. W  ich trakcie będziesz uczest-
niczył w  próbnych lekcjach języka 
angielskiego, poznasz ośrodek, zo-
baczysz, jak spędzamy wolny czas. 
Koszt pobytu w całości pokrywa fri-
ma Project. Po Twojej stronie jest je-
dynie zapewnienie sobie transportu 
do Oxfordu lub Cambridge.

Zainteresowanych zapraszamy do 
kontaktu: 
e-mail: kontakt@project-travel.pl 
lub tel.: 665-123-850.

chcieć
WYSTARCZY 

Bartek podczas pobytu w Buckswood School w UK
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