POSLÁNÍ
Naším posláním je ukázat cestu co nejvíce z Vás, kteří toužíte naučit
se cizí jazyk, poznat jinou kulturu, jste odhodlaní změnit svůj život
a pracovat na sobě. Jsme přesvědčeni a chceme dokázat i Vám,
že vycestovat za studiem jazyka je ta nejefektivnější cesta a nejlepší
investice pro Vás nebo Vaše děti. Ubezpečujeme Vás, že investice
do vzdělání se Vám v budoucnu vrátí.

O NÁS
Společnost STUDYMIX s.r.o. vznikla na začátku roku 1999. Plány
a přípravy však začaly mnohem dříve a to odjezdem na roční studijní
pobyt do Austrálie. Kromě vlastního denního studia na mezinárodní
jazykové škole jsme čerpali inspiraci a shromažďovali informace.
Během naší praxe jsme procestovali kus světa, osobně si vyzkoušeli
téměř všechny programy z naší nabídky, navázali řadu obchodních
partnerství, z nichž některá přerostla v přátelství. Díky našemu
nadšení, přesvědčení a dlouholetým zkušenostem se nám daří
uspokojit i ty nejnáročnější klienty. Svých klientů si vážíme,
rádi nasloucháme a vždy se snažíme najít řešení a cestu k jejich
vytouženému cíli.

CO DĚLÁME



zajišťujeme studium na jazykových a odborných školách,
středních školách a univerzitách
zajišťujeme víza, pojištění, ubytování, rezervaci letenek
a dopravy do místa pobytu

PROČ S AGENTUROU
Za zprostředkování kurzů neúčtujeme svým klientům žádné
poplatky. Naopak, dlouhodobá spolupráce se školami nám
umožňuje mnohdy nabídnout ceny nižší, než jsou v ceníku
zahraničních škol.
Agentury zajišťující studium v zahraničí jsou důležitou součástí
celého procesu. Partnerské školy se mohou spolehnout, že klienti
mají všechny potřebné a důležité informace ještě před svou cestou
do zahraničí. Ti, kteří cestují za studiem poprvé a neumí ještě
komunikovat v cizím jazyce, jistě ocení veškeré informace,
rady a doporučení ve svém mateřském jazyce. Nemusí složitě
prohledávat internet a snažit se vyznat v nabídkách škol. Navíc je jen
na Vás, nakolik našich služeb využijete. Ať už budete chtít zajistit
třeba jen letenku, nebo celý pobyt, jsme tu pro Vás, využijte toho.
Těší nás, že patříme mezi důvěryhodné partnery a oblíbenou
společnost s předním postavením na trhu.
Staňte se i Vy našimi spokojenými klienty. Těšíme se na Vás!
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