Lucie a Jakub Romkovi

Kuba: "Moc děkujeme za oslovení. Samozřejmě, že se rádi připojíme, a to
už jen z toho důvodu, že nebýt GOODWILLu, oba naše životy by nyní
bezpochyby vypadaly jinak.
Za sebe mohu napsat, že mne GOODWILL naučil hlavně komunikaci a
odboural mou uzavřenost, kterou jsou jako odmaturovaný „ajťák“ trpěl.
Naučil jsem se také uvažovat kreativně, což se mi při mé současné pozici,
kdy tvoříme pojistné produkty pro začínající podnikatele, poměrně hodí.
GOODWILL mi dal také mnoho nezapomenutelných vzpomínek na skvělé
profesory, o kterých rád vyprávím svým přátelům, kteří neměli to štěstí
studovat ve Frýdku-Místku a především mnoho dobrých přátel, se kterými
jsem v kontaktu i dnes.
To nejdůležitější, co mi ovšem GOODWILL umožnil, byla šance pozvat
na rande jistou studentku z CR1B….no a nebyl by to ten pravý příběh
z pera Rosamunde Pilcher, kdybych nenapsal, že jsme dnes již 7 let
šťastně svoji a máme moc krásného chlapečka! Moc rádi na 3 roky studií
vzpomínáme a vzpomínat budeme!"

Lucka: "Kubko napísal to podstatné a samozrejme krásne ako vždy. Rada
by som doplnila, že pre mňa bol a je GOODWILL skutočná "alma mater" a
nasmeroval ma ako v profesnom, tak aj osobnom živote. Myslím, že toto
možem priať každému študentovi na akejkoľvek škole.
Po škole som skúšala všetky možné odvetvia v rámci CR - hotel, letisko,
cestovnú agentúru a nakoniec som najkrajšie profesné roky prežila
v "nemenovanej" CK Alexandria :). Mala som možnosť precestovať
polovicu Európy, zistila ako fungujú hotely v zahraničí, ich management
všeobecne, aké sú pomery v iných krajinách a ako veľmi možeme byť hrdí
na Česko a Slovensko.
Vďaka GOODWILLU som získala kopu dobrých kamarátov, množstvo
krásnych vzpomienok a zážitkov a samozrejme to najdoležitejšie - stretla
som tam svoju životnú lásku a najlepšieho priateľa, s ktorým sme sa
obdarili úžasným synčekom, Samkom.
Ak by sme si nad vstupné dvere dali slogan " ani chvilu bez GOODWILLU",
bolo by to absolútne adekvátne, pretože nám táto škola zmenila životy.
Ďakujeme krásne a želáme vám, aby ste si zachovali duch školy, ktorý
sme tak milovali, veľa spokojných a šikovných študentov a ďalšie roky
úspešnej práce :)"

