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Pozostałe informacje
Rodzaje usług świadczonych przez podmiot, na które można uzyskać dofinansowanie:
Usługa szkoleniowa
Usługa doradcza

Doświadczenie w realizacji usług rozwojowych
Firma realizuje szkolenia dla osób prywatnych, instytucji oraz przedsiębiorstw zgodnie z
zapotrzebowaniem zleceniodawcy. Realizujemy szkolenia w ilości godzin zamówionej przez
zlecającego zarówno indywidualnie jak i grupowo. Zajęcia prowadzimy w siedzibie ﬁrmy Magic w
centrum miasta Wadowic, przy ulicy Sobieskiego 2, oraz po uzgodnieniu z dojazdem do klienta.
Rozwijającym się ﬁrmom pomagamy w prowadzeniu korespondencji handlowej oraz świadczymy

usługi tłumaczeniowe. Wszystkim klientom oferujemy konsultacje, mock exam sessions, oraz
możliwość skorzystania z dostępu do platformy internetowej.
Standardowe zajęcia odbywają się w trybie 2 razy w tygodniu po 90 min lub 1 raz w tygodniu 90 min.
Szkoła została założona w 2003 roku i od tego czasu może poszczycić się bogatym
doświadczeniem w realizacji projektów ﬁnansowanych zarówno ze środków prywatnych jak i
publicznych. Od początku działalności zrealizowaliśmy ponad 2000 szkoleń dla firm oraz instytucji.
Do grona naszych klientów należą: Kolping Polska, PAH Polska, PCPR Wadowice, WYG Consulting
Warszawa, ﬁrma Protech, ﬁrma Ponar Wadowice, PKO S.A oddział Wadowice, De Heus Sp. zo.o.,
Matsen Chocznia, itd,.......
Od 1 marca 2017 szkoła jest Centrum Egzaminacyjnym Pearson nr 83668, przeprowadzamy również
egzaminy TOEIC, TOEIC Bridge, Testy WiDaF, co oznacza iż po ukończonym kursie można zdać w
naszej siedzibie egzamin z języka na odpowiednim poziomie.Ostatnio realizowane projekty to:
Projekt "Wprowadzam zmiany."-WYG Consulting
Projekt "Pomost" PCPR Wadowice
Projekt "Rozwój i praca." Kolping
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