Open Education Group Sp. z o.o.
Dane identyfikacyjne
Nazwa stosowana w obrocie gospodarczym

OEG

Forma prawna

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością małe przedsiębiorstwo

NIP

9661811272

REGON

200032815

Dane adresowe
Jagienki 4/15-480 Białystok
województwo: podlaskie, powiat: Białystok

Dane kontaktowe
Email

open@openeducation.pl

Telefon

858691169

Strona internetowa

http://openeducation.pl/

Fax

858691170

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

Doświadczenie w realizacji usług rozwojowych
Open Education Group Sp. z o.o. od 2005 roku specjalizuje się w organizacji szkoleń
językowych realizowanych na zlecenie firm, instytucji oraz klientów indywidualnych.
Prowadzimy stałą współpracę z wieloma firmami w całej Polsce. Z naszych szkoleń skorzystało już:
ponad 200 firm i przedsiębiorstw,
kilkadziesiąt instytucji sektora publicznego,
ponad 6000 słuchaczy,

ponad 640 grup szkoleniowych,
swoje umiejętności udoskonaliło 250 dyrektorów i prezesów na indywidualnych
konwersacjach dla kadry zarządzającej.
Łącznie przeprowadziliśmy u naszych kontrahentów ponad 80 tys. godzin szkoleniowych.
Realizujemy
szkolenia
z
języka: angielskiego,
niemieckiego,
francuskiego,
rosyjskiego, hiszpańskiego, włoskiego, norweskiego, chińskiego, oraz polskiego – dla
obcokrajowców, a także wiele innych języków w zależności od zapotrzebowania
klientów. Nasze usługi nie opierają się jedynie na organizacji szkoleń językowych.
Przeprowadziliśmy setki szkoleń z zakresu: zarządzania zasobami ludzkimi, technik
sprzedaży, fotografii produktowej, pracy w zespole i wiele innych.
Jesteśmy akredytowanym ośrodkiem egzaminacyjnym ETS Global, dzięki czemu posiada
uprawnienia do przeprowadzania egzaminów:
TOEIC (język angielski),
WIDAF (język niemiecki),
TFI (język francuski).
Od 2010 roku współpracujemy z Accelerated Learning Systems Polska. Jesteśmy
ambasadorem Metody Colina Rose w województwie podlaskim. Nasze kursy przyśpieszonego
uczenia się języka angielskiego i hiszpańskiego, tj.: Szybki Angielski i Szybki Hiszpański cieszą
się dużą popularnością wśród naszych Klientów.
Dołożymy wszelkich starań, aby nasze usługi były jak najbardziej dostosowane do Państwa potrzeb
oraz umiejętności. Wybierając nasze szkolenia macie pewność, że zorganizujemy je zgodnie z
Państwa oczekiwaniami.

Zapraszamy do współpracy!
Skany dokumentów potwierdzających doświadczenie podmiotu
SKMBT_C25316100411420.pdf SKMBT_C25316100411421.pdf SKMBT_C25316100411430.pdf
SKMBT_C25316100411431.pdf SKMBT_C25316100411440.pdf

Inne informacje
Wpis do ewidencji placówek oświataty pozaszkolnej prowadzonej przez Prezydenta Miasta
Białegostoku.
Wpis do rejestru podmiotów prowadzących agencję zatrudnienia.
Wpis do rejestru instytucji szkoleniowych.
Centrum egzaminacyjne ETS Global.
Certyfikat TGLS.

