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Project 2017 – tutaj spotykają się 
wiedza i możliwości

W dniach 10 i 11 lutego na 
Wydziale Prawa i administracji 
uniwersytetu Śląskiego z okazji 
20-lecia „Projectu” podjęliśmy 
wyzwanie zorganizowania 
największej międzynarodowej 
imprezy językowej na Śląsku. 
Pierwsza Międzynarodowa 
konferencja edukacyjna „Project 
2017” już za nami. chcieliśmy 
przybliżyć polskim studentom 
świat, a światu pokazać katowice 
i Polskę. jak to zrobiliśmy?

Krok 1

Krok 2

Zaproś najlepszych edukatorów z Wielkiej Brytanii, 
Hiszpanii i  Malty. Zadbaj o  to, by każdy miał 
do pokazania coś innego: jeden świetne kursy 
wakacyjne, inny fantastyczną szkołę z  internatem, 
a trzeci prestiżowy uniwersytet. Dopilnuj, aby każda 
prezentacja była wyjątkowa i zaciekawiła słuchaczy.

Skontaktuj się z  nauczycielami szczególnie zainte-
resowanymi rozwojem językowym swoich uczniów. 
Zaproś ich wraz z podopiecznymi, którzy poszuku-
ją dodatkowych możliwości kształcenia. Pokaż siłę 
Twojej firmy – wspomnij o tym, co mogą wygrać: 
nagrody rzeczowe i sześć zagranicznych kursów ję-
zykowych. Teraz obserwuj, jak frekwencja przecho-
dzi Twoje najśmielsze oczekiwania!
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Pozostała część zespołu „Project” czuwała nad organiza-
cją eventu.

Frekwencja dopisała – i w piątek, i w sobotę!

Silesia: My też byliśmy obecni jako honorowy partner :)  Te i inne gadżety czekały na uczestników.

Krok 3

Krok 4

Zaproś Twoich najbardziej zaufanych 
partnerów, którzy wykonają profesjonal-
ne zdjęcia. Silesia Smile, Pearson, bistro 
„Krystynka wraca z  Wiednia”, Capgemi-
ni, Byfyj, Muzeum Śląskie… Lista jest 
długa, prawie tak długa jak lista nagród, 
które ufundowali! Poproś paparazzi Agatę 
i Adę, Lodowato i Bike Café o stworzenie 
klimatu i dobrej atmosfery.

Te i mnóstwo innych kroków wykonaliśmy, 
aby pokazać młodym ludziom, jakie możli-
wości edukacyjne rysują się przed nimi na 
przyszłość. Wydarzenie okazało się ogrom-
nym sukcesem: przez te dwa dni wzięło 
w nim udział niemal 500 osób, a drugie tyle 
wysłuchało tych samych prezentacji w  ka-
towickich szkołach! Dodatkowo, dwie na-
sze wolontariuszki za swoje zaangażowanie 
w pomoc gościom zostały wyróżnione kur-
sem na Malcie i stażem w świetnym londyń-
skim college’u! Ten event jest rozpoczęciem 
nowego etapu zarówno dla nas, jak i dla na-
szych uczestników!

Zapraszamy na naszego Facebooka, gdzie 
znajdziecie fotorelację z  wydarzenia, a  także 
rozwiązanie kolejnych konkursów. Jednym 
słowem emocje po konferencji jeszcze nie opa-
dły! Podziękowania i mnóstwo ciepłych słów 
motywują nas do dalszych działań i  już teraz 
wiemy, że… już wkrótce rusza „Project 2018”!

Bogusława Siewierska-Klyta,
dyrektor z zespołem „Project”

„Project”
Nauczanie języków obcych

ul. Jagiellońska 27/2
40-057 Katowice

Tel. kom.: 665 123 850
Tel.: (32) 781 84 56
Fax: (32) 750 47 10
Mail: kontakt@project-travel.pl

www.project-school.pl
www.project-travel.pl

Długoletnim klientom stwórz możliwość 
spotkań indywidualnych z najlepszymi szko-
łami z Europy. Zorganizuj minitargi eduka-
cyjne i obserwuj, jak zafascynowani rodzice 
zachwycają się szkołą, o której opowiada za-
proszony przez Ciebie gość.

https://www.facebook.com/
PoznajPojedzPoczuj/


