
PROČ DĚLÁME TO, 
CO DĚLÁME?





SWEET HOME, 
SWEETER ABROAD
Když se člověk ocitne v cizí zemi, zažívá širokou paletu pocitů. 
Smyslem naší činnosti je vytvářet a prohlubovat ty pozitivní.

Pomáháme zahraničním studentům a pracovníkům mezinárodních 
firem naplňovat jejich potřeby. Od bezproblémového vstupu do země,  
přes relokační služby, dopravu či ubytování, až po seznamovací  
akce a večírky.

Díky nám se cizinci v naší zemi cítí více jako doma. 

Home is where the heart is.
 Gaius Plinius Secundus - 





Vytváříme respekt k různorodosti. Měníme pohled cizinců na Českou republiku. 
Zároveň posouváme i postoj místních lidí k cizím kulturám.

Náš tým sbíral zkušenosti ve všech koutech světa. Díky tomu víme, 
 jak těžké je sžít se s lokálním obyvatelstvem a překonat kulturní rozdíly.

UNDERSTAND 
DIFFERENT

Smyslem naší práce je zvyšovat vzájemné porozumění.

One of the most beautiful qualities of 
true friendship is to understand and to 
be understood.

- Lucius Annaeus Seneca -





Jsme skupinou lidí, která věří, že společně dokáže nemožné. Díky 
vzájemné inspiraci a osobnímu rozvoji můžeme jít po cestách, po 
kterých ještě nikdo nikdy nešel.

Kolik lidí člověk zná, tolikrát je člověkem. Společně s našimi klienty 
vytváříme rozsáhlou síť mezinárodních kontaktů, přátelství 
a zážitků.

LIFE FULL OF 
POSSIBILITIES

Společně posouváme svět.

No man is an island, entire of itself; 
every man is a piece of the continent,  
a part of the main.

- John Donne -





Vlastenectví je láska k vlastnímu 
národu, nikoli nenávist k jiným.

- Tomáš Garrigue Masaryk -

Jsme česká firma a našimi klienty nejsou jen cizinci. 
Pro majitele nemovitostí poskytujeme služby od 
pronájmu, prodeje až po celkovou správu či vlastní 
výstavbu. Díky zkušenostem se zahraničními klienty 
zlepšujeme kvalitu služeb v České republice. 

JSME HRDÍ  
NA ČESKO

Cílem všeho, co děláme, je respektovat cizí, ale posílit 
i to české. Vytváříme tak fungující a obohacený celek.
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