Język angielski biznesowy
The English Language Centre

O

d 50 lat szkoła ELC oferuje
wysokiej jakości kursy języka
angielskiego ogólnego i
specjalistycznego. The English Language
Centre oferuje przyjazną atmosferę i
doświadczonych lektorów. Szkoła mieści
się w Brighton, popularnym kurorcie nadmorskim będącym tylko godzinę
drogi od Londynu. Miasto słynie z bogatej sceny kulturalnej i muzycznej,
tętniących życiem barwnych uliczek i uroczych kafejek.

Rodzaje kursów
Biznesowy angielski mini-grupy
30 lekcji/tydzień

Biznesowy angielski mini-grupy
+ zajęcia indywidualne
30+10 lekcji/tydzień

Zajęcia w mini-grupach (max. 4
osoby) są zaplanowane z myślą o
wysoce zmotywowanych ze
środowiska biznesowego
słuchaczach. Lektor opracowuje
program zajęć dostosowany do
potrzeb uczestników i czuwa nad
właściwym rozwojem sprawności
językowych.

Kurs języka angielskiego w minigrupach łączony z zajęciami
indywidualnymi pozwala na
intensywną naukę oraz skupienie
się na poszczególnych tematach w
trakcie zajęć jeden-na-jeden.

Cele
prowadzenie rozmów i spotkań biznesowych
tworzenie prezentacji
negocjacje
poszerzanie słownictwa z obszaru biznesowego
poszerzanie wiedzy o różnicach
międzykulturowych
 skuteczne rozmowy telefoniczne
 pisanie korespondencji biznesowej (listów, e-maili,
faksów)
 tworzenie raportów, sprawozdań.






Brighton
Informacje dodatkowe







kursy dostępne przez cały rok;
minimalny czas pobytu – 1 tydzień;
kursy zaczynają się w każdy poniedziałek;
wymagany poziom – średnio zaawansowany B1;
minimalny wiek – 21 lat
grupy 4 osobowe

Ceny

Wybrzeże w Brighton

Biznesowy angielski mini-grupy
30 lekcji/tydzień

Biznesowy angielski mini-grupy
+ zajęcia indywidualne
30+10 lekcji/tydzień

£705

£1175

Opłata rejestracyjna £80

Zakwaterowanie
Pokój u rodziny

Pokój u rodziny z łazienką

Hotel

£126/tydzień

£189/tydzień

£60-83/noc

Transport z lotniska: od £70 do £120 w jedną stronę

Przykładowy kosztorys

Royal Pavilion w Brighton

Biznesowy angielski mini-grupy 30 lekcji/tydzień
Opłata rejestracyjna
Pokój u rodziny z łazienką

£705
£80
£189

Suma

£974

Jeśli masz pytania lub wątpliwości zadzwoń do nas lub napisz.
Odpowiemy na Twoje wszystkie pytania
i pomożemy zorganizować wyjazd

poliglota sp. z o.o.
ul. pruszkowska 17
02-119 warszawa
tel.: 22 822 05 81/82
tel.kom.:693 428 193
www.poliglota.com.pl
poliglota@poliglota.com.pl

