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De 20 de ani lucram neincetat la 

misiunea noastra de a imbina 

invatatul cu placutul, in timp ce 

construim experiente educative 

de neuitat, cadre in care evolutia 

si excelenta merg mana in mana!  

Ne mandrim cu cele 2 decenii 

de activitate, mai ales atunci 

cand ne uitam la numere: alaturi de peste 700 de companii client, 

impreuna cu peste 50.000 de cursanti dedicati am reusit sa atingem 

performanta de a contura peste 5 milioane de ore de training! Demn de 

mentionat sunt si cele peste 250.000 de persoane pe care le-am evaluat 

din punct de vedere lingvistic. Pe cat de mult ne plac numerele, pe atat de 

mult ne bucura comunitatea care s-a creat in jurul nostru: oameni frumosi, 

dornici de a asimila noi cunostinte, culturi si experiente lingvistice, oameni 

care sarbatoresc alaturi de noi calea dezvoltarii personale si acesti 20 de ani 

de limba straina! 

Din 2002 pana in prezent, Eucom a avut o evolutie armonioasa si a crescut 

sub ochii nostri mai mult decat am visat vreodata, ”colectionand” de-alungul 

timpului numeroase proiecte inedite si colaborari durabile. Am pornit de la 

ideea de a raspunde nevoilor si provocarilor companiilor aflate in plina 

expansiune si integrare in mediul de afaceri globalizat, iar la momentul 

actual, Eucom este cel mai mare furnizor de cursuri de limbi straine pentru 

sectorul corporate din Romania! 

Cu ocazia acestei celebrari, echipa trece printr-o perioada in care analizeaza 

atent directia business-ului si tinteste tot mai sus! Unul dintre obiectivele 

noastre este sa ne extindem pe piata internationala si deja avem semnale 

bune in acest sens. De asemenea, vrem sa ne continuam cu pasi siguri 

misiunea de a sustine 1.000.000 de oameni sa avanseze in cariera 

si de a le oferi o experinta placuta si memorabila de invatare. 

Suntem gata pentru urmatorii #20deaniEucom? Cu siguranta DA!  


