
VZDĚLÁVÁNÍ
Vzdělávací programy a moduly, tréninkové programy na míru, personální poradenství 

(Assessment Center, Development Center), služby z oblasti recruitmentu, audity 
a supervize na telefonních linkách (Mystery Calls) a další konzultační a poradenská 

činnost. Naší specialitou je On the Job Training - trénink za provozu přímo 
na pracovišti s reálnými klienty v reálných situacích.

EVENTY
Komplexní produkční zajištění akcí všeho druhu. Workshopy, konference, 

plesy i adrenalinová zážitková setkání, velké koncerty i narozeninové party. 
Vyslechneme si představu, navrhneme program a zajistíme vše na míru. 

Kreativní návrhy, netradiční lokace, scénář, zážitek i emoce! 

ONLINE
Od června 2019 připravujeme novinku v oblasti online vzdělávání nejenom formou 
elearningu ale i dalších nových technologií. Obsahem budou nejžádanější témata

 – obchod, písemná komunikace, telefonická komunikace, doporučení 
a další témata na míru. 

„Podnikání je výzva, radost, občas i starost. 
O to větší odměnou je pro nás úspěšných více 
než 20 let společnosti Santia, která stojí na 
partnerství, otevřenosti a spolupráci. A stejně 
tak budeme pokračovat i v dalších letech.“ 

KVĚTOSLAVA SANTLEROVÁ, 
zakladatelka Santia, spol. s r. o.



VEDENÍ SPOLEČNOSTI 

AVON
AXA
Benteler
Comdata Czech
Česká pošta
Česká spořitelna
České dráhy
ČEZ
ČMSS
ČPP
ČSOB
Deichmann
Enteria
E.ON Česká republika
ERA
Global Payments

Innogy 
Kapitol
Komerční banka
Lidl
Lion Teleservices
LMC
Moneta Money Bank
OKD 
Pardubický kraj
Partners
Pojišťovna České 
spořitelny 
Pražská energetika
Pražská plynárenská
Procter & Gamble
Proficredit

Proveon
Raiffeisenbank 
Raiffeisen stavební 
spořitelna
SAG
Sberbank
Schneider Electric
Simio
Slovenská sporiteľňa
Sodexo
Tatra Trucks 
Telefónica O2 
Unicredit Bank
Uniqa
Wüstenrot
...A MNOHO DALŠÍCH!

EVA ČEJKOVÁ VAŠKOVÁ, ředitelka 
V oboru PR, marketingu a vzdělávání podniká již 15 let. 
Vystudovala Univerzitu Karlovu, obor Mediální studia. Založila 
PR agenturu ConPro, kde rozšířila své praktické zkušenosti 
napříč různými odvětvími (SONY, EPSON, Pharma Nord, 
Subway, Atrium Flora, Matějovský, Halada a další). Během 
mateřské dovolené založila projekt ŽENY s.r.o. a vybudovala 
po celé republice desítku coworkingových Pracoven ŽENY s.r.o., 
poskytujících prostor pro vzdělávání, osobní rozvoj 
a networking. Po pěti letech se do projektu aktivně zapojilo 
přes 80 tisíc žen. Jako členka dozorčí rady Asociace malých 
a středních podniků a živnostníků ČR se zaměřila na podporu 
podnikání žen v regionech v projektu Podnikavá žena. Své 
zkušenosti v oblasti vedení lidí, řízení projektů a marketingové 
komunikace dnes zúročuje i v čele vzdělávací společnosti 
Santia, kde se mj. věnuje novým produktům a také trendům 
v oblasti nákupního chování se zaměřením na Mystery 
Shopping a Mystery Calls. 

ZDENĚK SANTLER, jednatel 
Majitel a jednatel společnosti Santia. Vystudoval Provozně 
ekonomickou fakultu Mendelovy univerzity a MBA program 
absolvoval na Nottingham Trent University. V Santii působil 
v letech 1998-2003, kdy přešel na manažerské pozice do 
společností Konica Minolta, Deloitte a ING pojišťovna. V roce 
2008 se vrátil do Santie na pozici ředitele a společnost vedl až 
do roku 2015 a následně působil na pozici ředitele pro ČR/SR 
ve společnosti Avaya. V roce 2018 převzal Santii od rodičů 
a z pozice vlastníka společnost spoluřídí. Kromě Santie se 
věnuje i Evropské asociaci finančního plánování EFPA ČR. 
Zároveň je členem představenstva pojišťovny Halali. Více než 
15 let svou kariéru zaměřuje na lidské zdroje, obchod a finance. 

Máme dobré způsoby a nehledáme důvody, proč něco nejde. Navrhujeme řešení! 
Těšíme se na spolupráci

www.santia.cz 


