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Profesionálové ve vzdìlávání hledají 
Vaše služby na EduCity

Vaše prezentace na EduCity pøedstavuje významnou 
úsporu èasu a investic pro vás i vaše zákazníky. 

EduCity je pro firmy první, na koho se obrací pøi hledání 
školení, kurzù èi poradenství. Od svého vzniku v roce 2003 
zamìstnává odborníky, používá moderní technologie, 
inzeruje na internetu i v tisku, prezentuje se na veøejnosti            
a ve firmách. EduCity investuje do vývoje a marketingu 
více než konkurence.

EduCity umožòuje firemním manažerùm, specialistùm         
i široké veøejnosti zadat poptávku a vybrat si na základì 
svých požadavkù z nejvìtší nabídky vzdìlávacích                            
a poradenských služeb v Èeské republice a na Slovensku.

Vaše tipy, námìty a rady pomáhají EduCity stále zlepšovat 
své služby tak, aby bylo 24 hodin dennì úspìšným èlenem 
vašeho obchodního týmu. 

EduCity je první portál v Èeské republice a na Slovensku s nejvìtší nabídkou více 
než 40 000 vzdìlávacích akcí a poradenských služeb pro firmy i širokou veøejnost.

Firemní zákazníci shlédnou na EduCity za rok více kurzù, poraden-
ských služeb a prezentací dodavatelských firem než na kterémkoliv 
jiném specializovaném portálu z oblasti vzdìlávání a poradenství                  
v ÈR a SR. Aktuální statistiky vám rádi poskytnou konzultanti 
EduCity.

EduCity je 24 hodin dennì souèástí 
Vašeho obchodního týmu

Kdo objednává kurzy pøes EduCity 
na www.educity.cz a www. educity.sk

Internet nabízí mnoho možností prezentace vašich služeb. 
EduCity komunikuje s firmami pomocí nejmodernìjších 
technologií, aby se právì vaše nabídka dostala klientùm 
do ruky jako první.

EduCity pøedstavilo napøíklad tyto zásadní inovace vedoucí 
k lepšímu oslovení firemních zákazníkù a veøejnosti s vaší 
nabídkou:

„Ráda hledám na EduCity, nabízí mi pøehled TOP dodavatelù z ÈR i SR 
a obsahuje mnohem více kurzù, poradenských služeb a prezentací firem 
než ostatní internetové portály. “

Klíèem k získání nových zákazníkù na internetu jsou vaše webové 
stránky a kvalitní prezentace na portálech první volby. Uživatelé 
internetu portály první volby dobøe znají, zadávají do prohlížeèe 
pøímo jejich jména a považují je za dùvìryhodný zdroj informací.

EduCity je portálem první volby pro manažery a specialisty firem-
ního vzdìlávání a pracovníky z oblasti øízení lidských zdrojù. 

Prezentací na EduCity získáváte i zvýhodnìní pozice vaší firmy                  
ve vyhledávaèích, což je dùležitý krok pro oslovení nových zákazní-
kù prostøednictvím internetu.

Jana, 39 let,
Manažerka vzdìlávání

Jak získáte pomocí EduCity další zákazníky EduCity investuje do vašeho úspìchu

Vaše prezentace na internetu mùže oslovit i další klienty a pøivést 
více objednávek. Profesionálové EduCity vám zdarma poradí, jaké 
kroky realizovat, aby se vaše investice do marketingu na internetu 
ještì více zhodnotila.

Jistota spolupráce s profesionály

Manažeøi a specialisté 34%

Personalisté 20%

Úèetní a daòoví specialisté 13%

Asistenti manažerù 7%

TOP manažeøi, jednatelé                     
a majitelé firem, živnostníci 6%

Státní správa, zástupci veøejných 
institucí a mìst 2%

Bez uvedení pozice 18%
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2002 - zahájení spolupráce s ÈSRLZ na vývoji EduCity
2003 - první propojení s firemním intranetem
2004 - úvodní konference HR živì 
2006 - pøedstaven tištìný Katalog vzdìlávání
2008 - videa s prezentacemi firem a kurzù na EduCity
2008 - vytvoøení propojení EduCity na SAP
2009 - EduCity nabízí 10x více kurzù než konkurence

Øada pøedevším velkých firem má integrován systém Moje 
EduCity do vlastního intranetu a používá jej jako katalog 
pro výbìr interních i externích kurzù s možností propojení 
na SAP a další systémy.



Zvýraznìní vašich služeb a firemní prezentace znaèkami 
TOP, HIT, LAST MINUTE, AKCE umožòuje zákazníkùm 
reagovat na vaši nabídku døíve, než se dostanou ke kon-
kurenci.

Váš konzultant EduCity vám poskytne aktuální informace              
a nabídne výhodné cenové balíèky tìchto nadstandardních 
služeb.

Zvýraznìní Vašich kurzù a služeb

Nejvíce navštìvované kategorie kurzù EduCity 
nefiremními uživateli

Jazykové kurzy 29%

Rekvalifikaèní kurzy 13%

Poèítaèové a IT kurzy 10%

Manažerské kurzy 7%

Školství, zdravotnictví               
a sociální oblast 5%

Úèetní a daòové kurzy 5%

Personalistika a osobnostní 
rozvoj 4%

Obchod a marketing, 
Komunikace, Finance, Právo 
a legislativa, ISO a další 27%
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EduCity disponuje jednou z nejvìtších legálních databází kontaktù 
na pracovníky v oblasti øízení lidských zdrojù a vzdìlávání v ÈR a SR .

Do 31. kvìtna 2009 poskytlo EduCity své kontaktní údaje 18 183 
aktivních registrovaných uživatelù, z nichž 12 723 souhlasilo                      
v souladu se zákonem o ochranì osobních údajù se zasíláním 
dalších informací. 

Vaši zákazníci vìøí EduCity

Rádi vás pøesvìdèíme, že EduCity nabízí profesionální øešení 
prezentace vašich vzdìlávacích a poradenských služeb v Èeské 
republice a na Slovensku. 

Kontaktujte konzultanty EduCity, kteøí  vám pomohou s vaší 
prezentací a domluví další kroky. Zavolejte mezi 8-18 hod.  na tel. 
+    169 886  377 449 358 èi zašlete email                         
na adresu klient

Dìkujeme za váš zájem 
a tìšíme se na spolupráci!

420 603 118 200, 731 ,
@educity.cz .

Vyzkoušejte si EduCity

Vaše video na EduCity klienty zaujme 
Zadejte snadno k profilu vaší spoleènosti èi kurzùm krátké 
video a získejte náskok pøed konkurencí. 

Video na EduCity má schopnost zájemcùm o vaše služby 
sdìlit i to, co text nedokáže. Video-prezentace tak dotváøí 
perfektní obraz vaší spoleènosti, vzdìlávací èi poradenské 
služby. 

Rádi vám poradíme s pøípravou kvalitního prezentaèního 
videa a doporuèíme vhodného dodavatele. 

Video mùže být rozhodujícím detailem vaší prezentace              
na EduCity, který vám pomùže získat nové zákazníky. 

Ukázky z akcí EduCity a HR živì

Komunita profesionálù ve vzdìlávání
Prezentací na EduCity se stáváte èlenem komunity profesionálù            
ve vzdìlávání, která vám pøináší øadu výhod. 

EduCity poøádá øadu aktivit jako jsou prezentace, soutìže èi oslavy 
narozenin. Firmám je urèen každoroènì vydávaný tištìný Katalog 
vzdìlávání. 

EduCity se orientuje na posilování vztahù mezi svými klienty                    
a uživateli, a to pøedevším formou setkání na vlastních work-
shopech a konferencích HR živì www.hrzive.cz, které se konají již 
od roku 2004. 

Kromì poøádání vlastních akcí je EduCity úèastníkem a partnerem 
mnoha odborných konferencí a semináøù.

Pøedevším menší a støední firmy poptávají pøes EduCity 
školení, vzdìlávací a poradenské služby èi výbìrová øízení. 

Rovnìž velké spoleènosti a instituce se na EduCity èasto 
obracejí s požadavkem na doporuèení spolehlivého 
dodavatele a žádostí o reference.

Jako dodavateli vzdìlávacích èi poradenských služeb,  
který využívá placenou prezentaci na EduCity, vám zdarma 
poskytneme bonus ve formì zasílání poptávek firemních 
klientù.

Poptávky z EduCity vám pomohou získat nové zákazníky              
a upevnit si pozici u stávajících.

Získávejte zakázky pøes EduCity


