
V Dolních Vilémovicích 15. března 2022

Vážená paní ředitelko,
vážený pane řediteli,
vážená paní starostko,
vážený pane starosto,

dovolte mi, abych vám představila náš nejnovější projekt, kterým SMS-služby vstupují na půdu
vzdělávání. Už v úvodu se ale musím lehce opravit: SMS-služby vlastně nikam vstupovat
nemusejí, protože se v této oblasti angažují dlouhodobě. Od roku 2018, kdy pro obce a školy
poskytujeme širokou škálu služeb, byly vzdělávací aktivity součástí našich ostatních činností, od
dubna 2022 ale dostávají samostatný charakter a jednotnou tvář.

SMS-seminář míří především na vedení škol, ale vypsaná témata, se kterými se můžete seznámit už
nyní na našem webu, jistě zaujmou i zástupce zřizovatelů nebo širší veřejnost se zájmem o
problematiku školství. Zakládáme si na tom, že našimi školiteli jsou renomované osobnosti s
bohatými praktickými zkušenostmi a rozsáhlou přednáškovou a publikační činností.

Webináře koncipujeme jako dvouhodinové, výjimečně delší. Na rozdíl od našich dosavadních
vysílání jsou tyto on-line semináře zpoplatněné, abychom vám užitečné informace z úst těch
nejpovolanějších mohli nabízet i nadále. Usilovali jsme přitom o co nejpříznivější nastavení cen s
tím, že klienti pověřenců SMS-služeb z řad obcí i škol mají slevu ve výši 25 %.

Je mi ctí, že vaší průvodkyní našimi webináři (neboli moderátorkou) se stanu já a v této úloze se
nejen v jejich průběhu budu starat o váš komfort. S přáním nebo dotazem se na mě můžete obrátit
kdykoli - třeba už teď - prostřednictvím níže uvedené e-mailové adresy.

Na viděnou a na slyšenou na našich webinářích!
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