
Společnosti, které nám důvěřují

Okamžité pokroky v angličtině
pro Solid Power Distribution

TEHESO poskytuje rychlé a snadné studium angličtiny pro společnost Solid Power Distribution.

Společnost Solid Power Distribution s.r.o. působí v oblasti velkoobchodu pro fotovoltaické elektrárny. 

Je autorizovaným distributorem globálních značek s výrobky prémiové kvality. K těm dodávají nejen 

profesionální služby, ale také se snaží o maximální zákaznickou spokojenost.

Tři výzvy a jedno řešení

Angličtina na komunikativní úrovni. Ve společnosti Solid Power Distribution s.r.o. považují znalost angličtiny 

na komunikativní úrovni u svých pracovníků za nutnost. Potřebují ji jak při komunikaci s klienty, tak pro spolupráci  

s globálními obchodními partnery a dodavateli.

Rychlé a viditelné pokroky. Běžné kurzy angličtiny rozvíjely znalost zaměstnanců velmi pomalu.

Studium i pro nejvytíženější pracovníky. Další výzvou byla kombinace práce se studiem pro kolegy s nabitým 

pracovním programem.

Řešení našla společnost při vyzkoušení progresivnější metody výuky od TEHESO. Přirozené konverzace  

s profesionálními americkými lektory poskytují studentům sebevědomí v mluveném projevu. Přizpůsobení 

tématu profesi daného pracovníka pak pomáhá posouvat komunikativní znalost směrem ke klientům nebo 

partnerům přesně tak, jak je třeba.

„Již při první testovací lekci nás překvapilo, jak může být výuka angličtiny uvolněná a přirozená. 

Přestože studium probíhá online, konverzace jsou vedeny v přátelské a osobní atmosféře.”

I ti nejvíce zaneprázdnění kolegové mají možnost ladit individuálně termín každé své lekce s kalendářem 

lektora TEHESO. Díky tomu mohou zařadit do svého programu také studium angličtiny.

„Zejména časově vytížení kolegové oceňují flexibilitu plánování lekcí, které snadno přizpůsobují svému 

nabitému pracovnímu programu.”

Výsledky jsou zřejmé. Výrazný posun a zlepšení anglického mluveného projevu zaměstnanců Solid Power 

Distribution.

„Naši lidé, kteří s Tehesem studují, sami potvrzují své pokroky. Při komunikaci v angličtině si mnohem lépe 

vybavují potřebná slovíčka a skládají věty bez biflování nebo cíleného procvičování gramatických pravidel. 

Také ve výslovnosti si mnohem více věří.”
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Mluvený projev jako hlavní bod lekcí

Lektoři spolupracující s TEHESO jsou rodilí američtí mluvčí. Zároveň jsou aprobovanými učiteli 

se specializací na výuku studentů z neanglicky mluvících zemí. Už od první lekce zapojí studenty 

do uvolněné a přirozené konverzace. Celá výuka je zaměřená hlavně na zlepšení mluveného 

projevu a má výborné výsledky.


