
MANAŽERSKÉ STUDIJNÍ
POBYTY V AUSTRÁLII!



G8M8 Great Mate
kdo jsme a co děláme?
Jsme první nezávislou vzdělávací agenturou existující od r. 1994, s exkluzivním zaměřením na studium, práci
a cestování v Austrálii a na Novém Zélandu. Klientům nabízíme studijní programy dle jejich přání, a to včetně nabídky 
práce v Austrálii. V centru Sydney poskytujeme služby z našeho studentského centra, které je jedním z největších v 
Sydney. Zaměstnáváme registrovaného imigračního agenta a imigračního právníka v případě potřeby klientů.

G8M8 Great Mate je reprezentována mladými lidmi, kteří osobně zažili studium a život v Austrálii. 
Neexistuje otázka, na kterou byste u nás nedostali odpověď. Slovo NE neznáme.



Pošlete své zaměstnance 
na 3 měsíce do Austrálie!

Za pouhých 150 000 Kč

A zlepšete jak jejich angličtinu tak  
jejich přínos pro Vaši společnost!

Cena obsahuje:

  10ti týdenní intenzivní studium Angličiny na jedné  

z nejuznávanějších škol na světě - Kaplan v Sydney

 zajištění víz

 zpáteční letenku

 ubytování

 odvoz z a na letiště v Sydney

 pojištění

 osobního průvodce po městě



Výhody pro Vaši společnost 
a vaše zaměstnance

 zvýšení hodnoty zaměstnance

 zlepšení angličtiny o celou jednu úroveň

 zkušenosti z pobytu v anglicky mluvící zemi

 kontakty na studenty, klienty, kolegy z celého světa

  jedinečnou možnost využít svého zaměstnance

k průzkumu trhu na jiném kontinentu

Výhody pro Vaši společnost 

 zkušenosti z pobytu v anglicky mluvící zemi

 kontakty na studenty, klienty, kolegy z celého světa

  jedinečnou možnost využít svého zaměstnance



Poměr
zlepšení úrovně angličtiny:

Austrálie

3 měsíce

výkonostní 
úroveň  

(o cca 20%)

výkonostní 
úrovně  

(o cca 18%)

zlepšení
zlepšení
2 x týdně
1 ROK

ČR

1 0,9

150 000 Kč 80 000 Kč



7 důvodů
proč se učit anglicky

Angličtina je nejčastěji používaným 
jazykem na světě. Jeden z pěti lidí může 
mluvit nebo alespoň rozumět angličtině!

Angličtina je také jazykem 
internetu. Mnoho webových 
stránek je psáno v angličtině - 
budete je moci rozumět  
a účastnit se fór a diskuzí.

Existují tisíce škol po celém 
světě, které nabízejí programy  
v angličtině. Pokud mluvíte 
anglicky, máte tu spoustu 
příležitostí najít vhodnou školu 
a kurz, který by vyhovoval vašim 
akademickým potřebám.

Angličtina je používána jako hlavní jazyk 
přibližně 400 miliony lidí po celém světě.

Angličtina je jazykem mediálního 
průmyslu. Pokud mluvíte anglicky, už 
nebudete muset spoléhat na překlady 
a titulky, abyste si užili své oblíbené 
knihy, písně, filmy a televizní pořady.

Angličtina je jazyk vědy, letectví, 
počítačů, diplomacie a cestovního 
ruchu. Znalost anglického jazyka zvyšuje 
hodnotu zaměstnance!

Angličtina je oficiálním jazykem 53 zemí.  
To je spousta lidí, se kterými se setkáváme 
a mluvíme!
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Co studium angličtiny
v Austrálii přinese vaší firmě  
a zaměstnancům navíc

Austrálie je exotická země
a navštívit ji patří ke snům mnoha lidí. Většině se to však nikdy 
nepovede. Proto mohou studijní pobyty v Austrálii sloužit 
jako skvělá motivace pro zaměstnance, jako meta, kterou by 
mohli dosáhnout nebo bonus za celoroční práci a přínos firmě. 
No řekněte sami, neuvítali byste, kdyby vás někdo poslal na 
tři měsíce do země exotiky, s nejkrásnějšími plážemi světa, 
fascinující faunou a florou a lidmi, jejichž mentalita a životní styl 
jsou prostě nakažlivé? 

Nepůjde tedy jen o obyčejný vzdělávací pobyt s angličtinou, i když 
to je primární cíl cesty, ale zaměstnanci si rozšíří své obzory, 
poznají novou kulturu, která je vstřícná. Seznámí se s lidmi, kteří 
místo závisti navzájem své výkony obdivují a pomáhají druhým  
a po práci si sednou ke sklence vína i s lidmi odkudkoliv, 
jakéhokoliv věku nebo postavení.

Motivujte své zaměstnance k lepším výkonům, zlepšete jejich 
angličtinu, naučte je přirozeně komunikovat v prostředí, kde 
čeština neexistuje. Dopřejte jim nevšední zážitky i mimo školu 
a nechte je poznat zcela odlišný životní styl a nakazit je 
pozitivitou k životu i práci.




