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Zdravíme!
Je skvělé, že jste 
tu s námi. Znamená
to, že myslíme 
stejným směrem a společně rozšíříme online vzdělávací 
svět v Česku! 



Ptejte se Přicházejte

s nápady

Mluvte nahlas



Milujeme...

otevřenost

nadšení

iniciativu



Pokud potřebujete zpětnou vazbu nebo podporu, 

jsme tu pro vás.

Překonávejte výzvy, hledejte příležitosti a rozvíjejte se.

Tak se s námi seznamte a dejme se brzy do práce!

My už ve vás věříme.



Všichni si  tykáme.



Stručně o nás
Pracujeme v oblasti online vzdělávání. 

Tento obor je nový a žádaný, což je 

naším hnacím motorem. Je to také 

rostoucí trh a práce na něm je dvakrát 

příjemnější a zajímavější. Tento trh má 
obrovský potenciál, a my zaručujeme, 

že se v práci nebudete nikdy nudit!

Konkurence je velká, což nabízí 

velký prostor pro pracovní příležitosti 

bez hranic. 

Máme představy o tom, jak má tato 

sféra vypadat: zavádíme nové formáty, 
adaptujeme je a nebojíme se experimentů. 



Naším oborem je  obchodní vzdělávání. 

Všechny kurzy najdete zde.

Hlavními klienty  jsou profesionálové, 

kteří chtějí růst, a majitelé firem, kteří 
chtějí rozvíjet své podnikání.



500 streamů 

za rok

3000 zákazníků 
měsíčně



6 let provozování online 
kurzů

Vytvořili jsme více než 

100 kurzů, které studentům 

pomáhají rozvíjet jejich 

kariéru nebo podnikání

Proškolili jsme více než 35 
000 účastníků a pokračujeme 
dál



Vybíráme ty nejlepší lektory  - odborníky z praxe s 
profesionálním vzděláním, certifikáty a mezinárodními diplomy, 
spoustou případových studií z vlastní praxe a samozřejmě 
energií a charismatem;

Pomáháme lektorům lépe prezentovat  a posluchačům nabízíme 
učit se zajímavějším a kvalitnějším způsobem. Za tímto účelem 
jsme vyvinuli a neustále zdokonalujeme LMS - osobní 
uživatelský účet s uživatelsky přívětivým rozhraním a dalšími 
informacemi o kurzu;

Jak vytváříme naše kurzy

Budujeme klientský servis,  který pomáhá posluchačům nejen 
řešit problémy, ale také podporuje jejich motivaci k učení.



Naše poslání 

Tím nástrojem jsou znalosti.
Naším hlavním posláním  - být partnerem při 
dosahování obchodních cílů.

Dáváme lidem nástroj, po kterém je poptávka.



Čas 

TADY jsme

Lidská přizpůsobivost

Technologie

Naše hodnoty 

Z
m

ě
n
y



Od 2015

Offline přednáška 
o zdravé výživě v 
centru Kyjeva.

Dodnes jsme spustili 
více než 300 kurzů s 
Laba, založili Skvot, 
robot_dreams, elvtr, 
Laba Hungary, Laba 
Poland, Skillab 
Romania, Laba Turkey a 
Laba Czech Republic

Zvýšíme hodnotu 
společnosti na 1 
miliardu $ a staneme 
se jednorožcem 

na trhu.

Rok 2021 Do roku 2025



Za šest let se 

situace výrazně změnila.

Jsme si jisti, že bez 
sdílených hodnot by cesta 
byla delší a výsledky by 
nebyly tak působivé.



Ohromte nás. “Ok” nestačí. 

Mějte radost z úspěchu, ale vězte, že vždycky můžete být 
ještě lepší.

Rozhodujte se sami.

Dělejte vlastní rozhodnutí, přebírejte za ně odpovědnost a 
nebojte se přiznat neúspěch.

Ozvěte se.

Navrhujte zlepšení. Nemlčte, když někdo udělá něco špatného. 
Poskytněte objektivní zpětnou vazbu.

Nezastavujte se.

Dnes musíte být lepší než včera. Riskujte a buďte zvědaví.


Hrajte jako tým.

Nerozdělujte odpovědnost na svou a cizí. Zapojte se do procesů, 
kde můžete pomoct.

Jak vidíte, naše hodnoty nás nezklamaly, 

dodržujeme těchto pět:

1.

2.

3.

4.

5.



Naše zásady

Staňte se skvělým 

profesionálem a dosáhněte 

všech svých cílů.

Jednejte v jakékoli situaci

Umějte vidět nové ve známém, 
dosažitelné v nedosažitelném, 
rychle reagovat na změny.

Usilujte o dokonalost.

Inovujte a přijměte výzvy - 
nebojte se realizovat své i 
netradiční nápady.

Samostatně navrhujte řešení.



Ukažte vaše nadšení pro produkt

Nepracujte pro samotný proces, ale pro 
dosažení konkrétních měřitelných cílů.

Požadujte nemožné - získejte to 
nejlepší.

Buďte otevření novým věcem, hledejte 
nové příležitosti, spolupracujte s novými 
lidmi, znalostmi, úkoly, zavádějte nové 
nástroje.

Buďte kritičtí k ostatním, ale především k 
sobě. Inspirujte se tím, jak pracují ostatní, 
a vlastním úspěchem.

Vytvořte produkt, 

na který budete hrdí.



Keep calm a pracujte jako Dánové 

Pomáhejte kolegům a zákazníkům, pracujte na 
výsledcích, respektujte svůj čas - a čas ostatních. 

Pracujte hlavou, plánujte a zapojte se.

Zjednodušte proces a soustřeďte se na cíl.

a pochopte, 

co je pro vás

důležité. 

Najděte work/life 

rovnováhu 



Jak 

pracujeme



S klienty:

Respektujeme každého klienta.

Vztahy budujeme na principu win-win.

Pomáháme ve všech situacích.

Nemluvíme o klientech za jejich zády.

Neuvádíme zákazníky v omyl v náš prospěch:

Je zakázáno prodávat klientovi kurz, pokud 
mu nepomůže nebo ho prostě nepotřebuje.



S produktem:

Nebereme si příklad z těch, kteří jsou nejlepší 
na místním trhu - bereme si příklad z těch, 
kteří jsou nejlepší ve světě.

Každé naše rozhodnutí se řídí 

srozumitelnou logikou.

Zavádíme moderní a technologicky vyspělé 
technologie, které usnadňují a zpestřují výuku.

Říkáme a děláme pouze věci, které vedou 
k výsledkům.

Nepoužíváme technologie pro technologie 
samotné, nenahrazujeme živou komunikaci 
technologiemi.



Mezi sebou:

Jsme otevření, respektujeme druhé, kolegy 
vnímáme jako přátele a vedení jako zkušené.

Pokud se nám něco nelíbí na kolegovi nebo 
firemních pravidlech, řekneme to někomu, 
kdo může situaci změnit.

Kritizujeme konstruktivně nebo nekritizujeme 
vůbec.

Nepřenášíme vlastní zodpovědnost na jiné.

Nelžeme, nepodvádíme a neintrikujeme.

Komunikujeme přátelsky a chováme se 
pozitivně.



To je vše!

Máte další otázky? 

Ptejte se. Těšíte se? 

Tak jdeme na to!


