POSKYTUJEME JISTOTY
I V NEJISTÉ DOBĚ!

arance termínů konání kurzů
arance získaných vědomostí
arance know-how
Záruka maximálně možného využití finančních prostředků
Nejvyšší efektivita při získávání znalostí a dovedností
Poskytnutí maximálního komfortu, úspory času a vaší spokojenosti

arance termínů konání kurzů
Váš pracovní harmonogram již nebude
nabourán přesunutím nebo zrušením
školení z důvodu nedostatečného počtu
účastníků. Garance termínů konání
kurzů dává našim zákazníkům záruku,
že kurzy, na které se přihlásili do Počítačové školy GOPAS, se uskuteční ve
vypsaných termínech. Všechny
kurzy, které jsou na
www.gopas.cz označeny
ikonou garance jako
garantované, se
opravdu v daných
termínech uskuteční.

arance získaných vědomostí
Jednoznačnou výhodou, kterou mají účastníci našich kurzů, je možnost navštívit dané
školení ještě jednou, a to zcela zdarma
v rámci Garance získaných vědomostí.
Využít ji mohou všichni absolventi standardních otevřených kurzů realizovaných
v prostorách Počítačové
školy GOPAS.

arance know-how
Máte pochybnosti, zda prostředky investované do vzdělávání vašich IT specialistů zůstanou ve vaší firmě? Sledujete konkurenci s obavami, že vám může vaše vyškolené
zaměstnance kdykoliv zlákat na svoji stranu? Stává se, že s vámi v Gopasu vyškolený IT
specialista náhle rozváže pracovní poměr? Tímto okamžikem přicházíte o investici do
jeho vzdělání a zároveň s ním odchází i získané know-how. Odliv mozků sice nezastavíme, ale garantujeme, že pokud vás tato nepříjemnost potká, umožníme nově přijatému
zaměstnanci na tuto pozici absolvování kurzů ve shodném rozsahu zdarma. Naše
garance poskytuje zaměstnavatelům jistotu, že si ve svém oddělení IT zachovají stabilní
úroveň počítačového know-how, a to i bez ohledu na personální změny na pracovišti.
Bližší informace a podmínky uplatnění garancí Počítačové školy GOPAS získáte na
www.gopas.cz v sekci Garance nebo na našich klientských servisech.
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