Jeeeeej, aký krásny mail.
Ďakujeme veľmi pekne aj my Vám – za vedomosti a zručnosti, ktoré sme u Vás
získali a ktoré sa budeme snažiť využívať, za ľudskosť, ktorú budeme šíriť ďalej,
aj za priateľský prístup, ktorý našu skupinu scelil tak, že nám všetkým bolo
úprimne ľúto, že sa naše cesty rozchádzajú a že to trvalo tak krátko…
„Niečo na zamyslenie“ ako odkaz od pani prezidentky je tak krásne a dojímavé,
že by si človek želal, aby tie postavičky boli skutočné…
ĎAKUJEME VÁM a želáme tiež krásny zvyšok dňa a veľa takých spokojných
klientov ako sme boli my.
nitrianska trojka
Viera Maráková (reakcia na záverečný mail, ktorí dostali účastníci kurzu
LEKTOR deň po ukončení kurzu)
Ďakujeme celému organizačnému a lektorskému tímu za tento kurz – áno, cítili
sme sa veľmi dobre (smelo hovorím aj za kolegov, lebo to tak je), za čo veľmi
pekne ďakujeme. Výborne postavený program kurzu, vysoko profesionálni
lektori, výborne ze 3 – 3 štýly lektorovania, forma výučby…proste super:)
Ďakujeme celému ALKP.
Nakoľko na mňa Vaša asociácia veľmi dobre pôsobila, od profesionality cez silný
ľudský rozmer a morálne zásady, určite sa rada stanem jej súčasťou. Ešte raz
veľká vďaka a prajem ALKP veľa takto spokojných klientov:) Všetko dobré. “
Bibiana Krátka
Ešte raz sa chcem poďakovať za kurz, s ktorým som bol veľmi spokojný – s
obsahovou náplňou, aktivitami a, samozrejme, s lektormi. Všetci traja boli skvelí
a hoci každý iný (inak to hádam ani nemôže byť), každý z nich nás obohatil a
pôsobil na nás inšpirujúco. Bola radosť byť účastníkom takého vzdelávania.
Miroslav Šimkovič
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Musíme Vám povedať, že na Váš kurz sme dostali veľmi vysoké ohodnotenie od
účastníkov, Váš kurz splnil očakávania na 100%. Určite pošleme aj ďalších
našich lektorov na kurz k Vám ! Ďakujeme! a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu!
Tomáš Langermann
Chcem sa Vám všetkým poďakovať za skvelý kurz, lektorom za ich prístup a
spôsob, akým s nami pracovali. Bolo to pre mňa veľkým prínosom a naozaj som
si to užila.
Prajem Vám veľa úspechov a všetko dobré.
Ľubica Karetková
Vďaka kurzu Lektor, ktorý som absolvovala až v Poprade, mám prácu Lektora
cez jednu firmu a dnes sme úspešne ukončili kurz Podvojného účtovníctva v
Zlatých Moravciach pre 19 účastníkov – nezamestnaných. Pokračujeme ďalej s
jednoduchým účtovníctvom a následne so mzdovým účtovníctvom. Obnovila a
rozšírila som si živnosť, získala som príspevok z úradu práce na SZČO …. čo viac
si priať? Vnučka nám rastie a robí nám radosť…. teším sa, že som Vás spoznala
a mohla sa cez ALKP realizovať.
Mária Kasanová
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