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O NÁS
asiainfo.sk

študuj cestuj pracuj
dlhodobá komunita

 Vzdelané Slovensko bez 
strachu a xenofóbie, inštitút 

na Európskej úrovni pre rozvoj 
diplomaticko-ekonomických 

vzťahov s krajinami Východnej 
Ázie. Viac vzájomných interakcií 

v oblasti cestovného ruchu - 
Japonsko a J. Kórea., podpora 

work & travel programu 
pre oba kontinenty.  

Odborníci, ktorí v oblasti 
medzinárodných vzťahov s 
Áziou aktívne pôsobia už 20 

rokov. Neustále sa tak snažia 
prispieť k rozvoju kultúrnych 

vzťahov, podnikaniu a práce v 
oblasti medzinárodného
 obchodu a diplomacie.

ZAKLADATELIA VÍZIA - CIEĽ

Vzdelávacie centrum - Podpora 
výuky Ázijských jazykov, podávanie 

informácií pre cestovateľov, podpora 
nášho exportu a investorov z Japonska, 
Číny, J. Kórei, spolupráca s ambasádami 
a Slovenskými štátnymi organizáciami 
napr. SARIO a pod. , spolupráca s NGO 

pri osvetových aktivitách vedúcim k 
zníženiu xenofóbie na Slovensku, 
dlhodobá spolupráca s festivalom 

FJÚŽN - Ázijské dni už 8 rokov.

HLAVNÉ AKTIVITY

V roku 2011 vzniklo na podnet Japonskej cestovnej agentúry - NTA 
(http://www.nta.co.jp/), N-Partner Group s.r.o., ku ktorým sa neskôr 

pridala aj globálna japonská spol. H.I.S. (https://www.his-euro.co.uk/) 
ktorej sme dnes pobočkou, centrum pre rozvoj kultúrnych a eko-

nomicko - diplomatických vzťahov s krajinami východnej Ázie.



FAMILY
asiainfo.sk/family
facebook.com/AsiaInfoCenter

Pridaj sa k nám, lajkni náš facebook a spoznávaj 
nových ľudí. Užívaj si množstvo benefitov, ktoré 

prináša AIC a YUZU House!
Prihlás sa na family.asianinfo.sk 

Aktuálne informácie 
o študijných a pracovných 

možnostiach v Ázii

Informácie 
o networkingových

 akciách

Členské zľavy u 
našich partnerov

...LEBO SPOLU NÁM TO 
SVEDČÍ VIAC;)

Komunita cca 4000 registrovaných členov v AIC Family programe ako aj 
množstvo ďalších na eventoch a sociálnych sieťach.



 

asiainfo.sk/jazykova-skola

Všeobecné a špecializované kurzy pre
Vašich zamestnancov so skúsenými

odborníkmi.

pre firmy

ŠTUDUJ
JAZYKOVÁ  
ŠKOLA

NAŽIVO ONLINE
možnosť pripojenia do lekcie

v našej učebni alebo priameho prenosu 
z našej budovy do Vašej učebne

NAŽIVO V UČEBNI
v priestoroch našej budovy alebo 

na mimo bratislavských pobočkách

SKUPINOVÉ LEKCIE
max. 8 študentov v skupine

NATIVE SPEAKERI
a skúsení slovenskí

profesionáli

INDIVIDUÁLNE HODINY
lekcie jeden na jedného

JAZYKOVÝ CERTIFIKÁT
všeobecne akceptované

školami a firmami

TOMORROW IS NOW!
už 10 rokov spolu

Čínština, japončina, kórejčina,
a iné exotické jayzky....

Vy nemusíte chodiť nikam,
my prídeme za vami!



asiainfo.sk/cestovanie

 

ASIA INFO
TRAVEL

H.I.S. Bratislava
Tourdesk

CESTOVATEĽSKÁ PORADŇA
Japonsko, Kórea, Čína,...

Itinerár na mieru

PRE INDIVIDUÁLNYCH 
CESTOVATEĽOV

FIT

SKUPINOVÉ ZÁJAZDY
aj pre partnerské CK

JR PASS
Oficiálny predajca Japonského 

železničného pasu pre Slovensko

SÚSTREDÍME SA NA DESTINÁCIE,

KDE SME DOMA

pre firmy
Najlepšia voľba

pre Váš incentívny
a korporátny turizmus

Cesty do Ázie na kľúč:
kongresy, pracovné cesty, cestovateľské

benefity pre Vašich zamestnancov, ...

CESTUJ /



 

 PRACUJ
WORK
& STUDY

Bohatý výber 
študijných programov

pomoc pri vybavení
pracovných víz

Rastúca ponuka
pracovných príležitostí

meníme Váš potenciál

na úspech
Neustále na Vás myslíme a hľadáme 
tú správnu príležitosť pre uplatnenie 

Vašich vedomostí v Ázii

Pre zamestnancov Vašej firmy sprostredkujme 
pracovnú stáž výmenou za poskytnutie pracovnej 

príležitosti zamestnancovi partnerskej firmy z Ázie

pre firmy
Výmenné programy pre 

partnerské spoločnosti



 
.

Možnosť prezentácie
Vášho biznisu

 Radi Vás privítame ako partnera na nami 
organizovaných akciách, ktoré vrcholia 

festivalom Asia Days.

EVENTY
ASIA DAYS 
FESTIVAL
www.asiadays.eu

UŽI SI
“FESTIVAL EXOTIC”

Jedlo & nápoje, workshopy, hudba, tanec, 
zaujímaví hostia, osobnosti,...

pre firmy



Ako pracujeme? - Otvoreniu spolupráce predchádza analýza potrieb klienta. V rámci 
nej často požadujeme čo najucelenejšiu informáciu o zámere klienta, výške rozpočtu 

alokovaného pre daný projekt. Na základe tejto informácie posúdime mieru našej 
pridanej hodnoty a zaradenia sa, predostrieme podmienky spolupráce s cenovou 

ponukou. Sú prípady, kedy sme do projektu vstúpili ako investor, konzultanti, 
alebo interim management.

BUSINESS
CONSULTING
kontaktná osoba: jakubis@n-partner.net 

Najčastejšie využívané služby, ktoré poskytujeme

B2B

Analytické dáta z trhu pre potreby 
business plánu a finančného planovania 

Zhodnotenie business plánu, 
navrhnutie alternatív a pod. 

 Match making - vyhľadanie správneho 
kontkatu rsp. jeho oslovenie

Asistencia pri vstupe na zahraničný trh, 
operatíva a efektívne postupy. 

 Právne služby, zakladanie entít, právne 
zastúpenie, kontrola marketingovej

 komunikácie, služba virtuálneho sídla.

Explicitný typ služieb consultingu
 predstavujú odborné tlmočenia a 

preklady,už od roku 2004.

PREKLADY A
TLMOČENIE



PREKLADY A
TLMOČENIE
asiainfo.sk/prekladatelske-sluzby

Referencie hovoria za nás
Našou úlohou je zabezpečiť hladkú komunikáciu,

ale aj tlmiť kultúrne rozdiely v dynamickom
prostredí medzinárodných tímov,

kde znalosť angličtiny nestačí.

Dokážeme poskytnúť komplexný servis i pri náročných projektoch doma aj v zahraničí. Naši 
prekladatelia disponujú nielen špičkovou jazykovou výbavou, vždy danej téme v špecifickom 

odbore rozumejú. 
V rámci širšieho portfólia konzultačnej činnosti, spoľahlivo zabezpečíme: pomoc pri 

obchodných aktivitách, outsourcing  komunikácie s klientom a iné, ktoré súvisia s celkovou 
operatívou podniku v zahraničí.



 

U NÁS DOMA
www.yuzu.house

EVENT SPOT
Kapacita 500 ľudí. Karaoke, letné 

kino, kvalitné ozvučenie

VZDELÁVACIE CENTRUM
High tech učebne, online, 

množstvo verejných prednášok

RELAX A OBČERSTVENIE
 Sundeck, Átrium, fitness v prírode, 

jacuzzi, priestor pre cvičenie
 v prírode

CO-WORKING
Práca z pokoja prírody. O Vaše 

dieťa sa postará preškolený 
personál.

HYGIENA
Čistička vzduchu, vždy 

dostupné ochranné rúška, 
sprcha, klíma, vodné 

osviežovače etc...

EKOLÓGIA
Energie A+, rekuperácia, 100% 
recyklácia odpadu, office bez 

papiera, zachovaný 
rastlinný biotop

MOBILITA
Stojan pre bicykle, parkovisko, 

nabíjanie zo solárnych panelov, 
zastávka MHD 300m, 

centrum mesta

K desiatemu výročiu založenia AIC sme Slovensku dopriali 
naozaj výnimočný darček. Ekologickú a technológiami nabitú 

alternatívnu budovu v zelenom centre Bratislavy. 

YUZU House ponúka množstvo priestoru 
pre spoločné podujatia, semináre alebo Váš 

firemný teambuilding, ale aj co-working.



REFERENCIE

Firmy, ktorým sme pomohli

Ľudia, ktorým sme pomohli

Vďaka AIC som navštívil miesta kde turistu bežne nevidia.
Človek sa nemusel o nič starať, všetko naplánové, plus

vždy nejaký bonbónik :) Napriek tomu som nemal pocit, že
som iba zákazník. Ďakujem Mirke za kontakt na Vás, tento

rok s AIC opäť do Japonska

I am attending AIC courses for already three years and I
am fully satisfied with their profesionalism and quality.

They really care about the students, not only for those
who learn for hobby but also for those who learn for business. 

I strongly recommend AIC.

MAREK HONZA

IGNACIO GOMEZ



Tomorrow is now!
www.asiainfo.sk | facebook.com/AsiaInfoCenter

Asia Info Centrum , o.z.
YUZU House
Klokočova ul.
851 01 Bratislava - Petržalka, 
Slovakia EU

aic@aziainfo.sk
(+421) 948 245601


