
Study Hub 
pro firmy  
Dopřejte Vašim zaměstnancům nekonvenční
firemní  benefit.

Patrik Kruntorád, CEO, +420 720 433 386
patrik@studyhub.cz



Problémy, které Study Hub vyřeší

"Zhoršilo se 60 procent škol v češtině a
69 procent škol v matematice."

"Žáci za dobu epidemie ztratili
v průměru asi tři měsíce učení."
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Pandemie zapříčinila pokles
ve vzdělávání 

Učitelé mají problémy
s online výukou

Žáci jsou až tři měsíce
pozadu se školní látkou 

Nestíhají se látku
doučit
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Děti
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Nestíhají s dětmi dojíždět
na fyzické doučování

Nezvládají svoje děti
doučovat sami doma

Těžko shání kvalitní a
pravidelné doučování,
které se přizpůsobí jejich
časovým možnostem

Rodiče

Aktuálně se řeší...

PAQ Research



Jaké výhody naleznete se Study Hub 

Úspora 
času

Individuální
 lekce 

Z pohodlí 
domova

Bez
 dojíždění  

Rychlost

Report z 
 lekcí 



Firemní benefity pro děti vašich
zaměstnanců 
Přehledný systém, ve kterém najdete
veškerou komunikaci s lektorem na
jednom místě

Chat 

Soubory

Report

- s lektorem lze kdykoli individuálně   komunikovat

- rychlá výměna materiálů k doučování

- pravidelný reporting od lektora z každé lekce

Naše platforma šetří čas a úsilí vašim
zaměstnancům i jejich dětem



Předměty od základní až po vysokou školu

Cizí jazyky od angličtiny po japonštinu

Praktické dovednosti jako programování

Více než 150 prověřených lektorů

Přes 50 předmětů 

Study Hub zvládne doučit cokoliv!

Zaměření na specifické poruchy učení

Nabízíme velký výběr lektorů a širokou nabídku
předmětů, kterou využije student základní školy,
tak i firemní zaměstnanec



Poskytneme
unikátní kód pro
zaměstnance

Zaměstnanec uplatní
kód v košíku, při
nákupu balíčku

Jak to funguje 
Stačí vybrat částku, kterou poskytnete zaměstnanci pro vzdělávání 

Vybere si
lektora 

Vybere
datum lekce

Před lekcí se může
individuálně s lektorem
domluvit na problematice 

Po lekci si rodič může
projít report, který
nalezne po každé
proběhlé lekci



Pravidelný report pro Vaši firmu
Každý měsíc od nás dostanete detailní
report, jak jsou benefity využívány

Zjistíte kolik zaměstnanců
měsíčně benefit využívá

Kolik peněz zaměstnanci
utrácí za vzdělávání

Kolik lekcí naši lektoři odučí
pro vaši firmu

Mějte spokojené zaměstnance i jejich
děti. Study Hub vám s tím pomůže!



Spokojení zákazníci


