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Firma zajmuje się prowadzeniem kursów języka angielskiego. The Cool School specjalizuje się w indywidualnych lekcjach angielskiego odbywających się w domu ucznia na terenie Lublina. Takie lekcje zapewniają największą efektywność nauki i dają możliwość wyboru zarówno programu kursu, głównych jego
celów jak również czasu i częstotliwości spotkań z lektorem. W ofercie szkoły znajdują się również grupowe
kursy ogólne, rozwijające sprawności językowe na różnych poziomach zaawansowania oraz kursy przygotowujące do egzaminów gimnazjalnych czy matury. Istnieje także możliwość organizacji kursów grupowych
dla pracowników w siedzibie ich firmy.
Przedsiębiorca ukończył dwa kierunki studiów: Filozofia i Filologia angielska. Doświadczenia zawodowe przed założeniem firmy były
różnorodne i wiązały się z obsługą klienta, marketingiem i handlem, prowadzeniem tłumaczeń
korespondencji firmowej oraz nauczaniem języka
angielskiego. W sferze zainteresowań w związku
z wykonywaną pracą są zagadnienia związane
z nauczaniem języka i kulturą krajów anglojęzycznych. Jeśli chodzi o zainteresowania niezwiązane
z pracą to przedsiębiorcę fascynuje projektowanie
i aranżacja wnętrz.

działalności gospodarczej, numer Regon i została zgłoszona do ZUS. W ciągu dwóch miesięcy
od uruchomienia działalności został zakupiony
sprzęt w postaci komputerów, projektorów i drukarki oraz niezbędne do prowadzenia szkoły językowej podręczniki, płyty, książki anglojęzyczne
i inne pomoce naukowe.

Pomysł na założenie szkoły językowej wynika bezpośrednio z wykształcenia i doświadczeń
zawodowych przedsiębiorcy, który uważa, iż nauczanie języka angielskiego jest zajęciem, które
daje satysfakcję i spełnienie zawodowe dlatego
postanowił związać z tym swoją zawodową przyszłość.

Prowadzenie działalności gospodarczej jest
dobrym pomysłem dla ludzi o mocnych nerwach
i dużej determinacji, mówi przedsiębiorca. Trzeba
brać pod uwagę, że na początku właściciel wszystko musi robić i organizować sam, co nie zawsze
jest przyjemne. Trzeba być wszechstronnym i bardzo dobrze zorganizowanym. Przedsiębiorca nie
poleca zakładania własnego biznesu osobom, które szybko się zniechęcają z powodu niepowodzeń
i pojawiających się trudności.

Działalność firmy została uruchomiona
1 września 2010 roku. Wcześniej działalność została zarejestrowana, uzyskała wpis do ewidencji

Według przedsiębiorcy osiągnięciem każdej
nowopowstającej firmy jest to, że nie przynosi strat. Firma The Cool School przynosi zyski,
a ilość klientów powoli rośnie dlatego można
stwierdzić, iż przedsięwzięcie odnosi sukces.
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