
ALEF NULA, A.S.
+420 225 090 121

cz-training@alef.com

https://training.alef.com

on-site školení, on-line školení
školení na míru
vzdělávací programy

TRAINING.ALEF.COM

LEARN  &  TECH
20 1 9

BEHAVERA
+420 735 807 370

hello@behavera.com

www.behavera.com

spojení psychometrie a simulačních her
digitalizace péče o talenty
talent-pool pro snazší recruitment

WWW.BEHAVERA.COM

BFZ
+420 355 320 250

info@bfz.cz

www.bfz.cz

technologie pro virtuální třídu a webináře
online a prezenční vzdělávací akce
akreditované i neakreditované kurzy

WWW.BFZ.CZ

DIGISKILLS
+420 774 733 454

amos@digiskills.cz

www.digiskills.cz

microlearning = krátké online kurzy
workshopy zaměř. na digi dovednosti
digitální akademie pro firmy

WWW.DIGISKILLS.CZ

EDUCASOFT SOLUTIONS S.R.O.
+420 775 052 186

info@educasoft.cz

www.educasoft.cz

komplexní e-learningové projekty
systémy pro řízení školení a rozvoje
e-learningové kurzy na míru

WWW.EDUCASOFT.CZ

E-LEARNMEDIA
+421 232 604 011

info@e-learnmedia.sk

www.e-learnmedia.sk

e-learningové kurzy na klíč
inovativní vzdělávací prostředí
management vzdělávání a analytika

WWW.E-LEARNMEDIA.SK



ENGAGE HILL, S.R.O.
+420 777 713 123

filip.brodan@engagehill.com

online.engagehill.com

self-service application
internal/external surveys
individual/group insights

ONLINE.ENGAGEHILL.COM

LEARN  &  TECH
20 1 9

EXCELLENT PARTNERS S.R.O.
+421 911 797 799

office@extpartners.sk

www.extpartners.sk

game based skill development
inovativní nástroj pro rozvoj dovedností
formou strategických a logických her

WWW.EXTPARTNERS.SK

I AM COACH S.R.O.
+420 775 696 170

holisova@iamcoach.cz

www.iamcoach.cz

online nástroj pro sebekoučink
pomocník při realizaci osobnostně-
rozvojového plánu

WWW.IAMCOACH.CZ

ROZEČTI.SE S.R.O.
+420 776 035 931

podpora@rozectise.cz

www.rozectise.cz

výuka rychlého a efektivního čtení
online výuková aplikace pro firmy,
školy i jednotlivce

WWW.ROZECTISE.CZ

LMC S.R.O. | SEDUO.CZ
+420 224 810 055

pomuzeme@seduo.cz

www.lmc.eu | www.seduo.cz

online vzdělávací platforma s nástroji
a videokurzy pro firemní vzdělávání
aplikace Seduo.cz pro chytré telefony

WWW.LMC.EU | WWW.SEDUO.CZ

SKILLDRIVER, S.R.O.
+420 234 703 308

info@skilldriver.cz

www.skilldriver.cz

digitální trenér obchodních týmů
video-trenažér a gamifikace rozvoje
online aplikace pro měření dovedností

WWW.SKILLDRIVER.CZ



SKILLI.TO
+420 720 983 733

brano@oppus.co

www.skilli.to

videochat s experty
online class a webináře
vzdělávání ve virtuální realitě

WWW.SKILLI.TO

LEARN  &  TECH
20 1 9

USUS S.R.O.
+420 731 483 362

usus@usus.cz

mujtrener.usus.cz

e-learningové kurzy
blended kurzy (spojení e-kurzů a
prezenčních kurzů)

MUJTRENER.USUS.CZ

VIRTUAL LAB, S.R.O.
+420 739 099 776

info@virtual-lab.cz

www.virtual-lab.cz

vzdělávání ve virtuální realitě 
vzdělávací simulace na míru
vývoj aplikací pro virtuální realitu

WWW.VIRTUAL-LAB.CZ

VIRTUAL REAL LIFE S.R.O.
+420 777 612 879

info@vrlife.cz

www.vrlife.cz

virtuální a rozšířená realita
testování, BOZP, vzdělávání
ergonomie, údržba, výroba

WWW.VRLIFE.CZ

XLEARNING
+420 724 086 303

honza@xlearning.cz

www.xlearning.cz

e-learningové kurzy na míru
prezenční i virtuální kurzy 
konzultace zavádění online vzdělávání

WWW.XLEARNING.CZ

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

Firemní vzdělávání

+420 604 216 788 | info@firemnivzdelavani.eu | www.firemnivzdelavani.eu


