Język hiszpański biznesowy
Enforex Barcelona

E

nforex to sieć szkół posiadająca swoje
placówki w 24 miejscach w Hiszpanii i
w Ameryce Łacińskiej, przy czym filia w
Barcelonie jest największą i najbardziej
popularną. Mieści się w centrum miasta, w
czteropiętrowym budynku. Posiada 50 w pełni wyposażonych sal i może się
w niej uczyć nawet 550 słuchaczy. To wszystko sprawia, że znajdziemy się w
prawdziwym tyglu językowym dającym możliwość nawiązania
międzynarodowych znajomości. Barcelona słynie ze swej architektury i
niepowtarzalnego stylu. Jest to jedno z najładniejszych miast Europy, pełne
urokliwych zaułków i zabytkowych budowli.
Program przeznaczony jest dla osób, które chcą poszerzyć swoją wiedzę i
słownictwo z zakresu języka hiszpańskiego biznesowego. Jeśli pragniesz
rozwijać umiejętności komunikacyjne w sytuacjach prawnych i
biznesowych, to jest kurs dla Ciebie.

Informacje ogólne Tematyka kursu
kurs obejmuje 10 lekcji/tydzień;
czas trwania kursu: 2 lub 4 tygodnie;
wymagany poziom B1;
liczba osób w grupie – 5-8 osób;
czas trwania lekcji – 55min;
możliwość zmiany miasta w trakcie
kursu bez dodatkowych kosztów;
 inne lokalizacje prowadzące kurs:
Barcelona, Hiszpania; również: Madryt,
Salamanca, Valencia, Granada

















Zarządzanie finansami w Hiszpanii;
Stosunki handlowe;
Bankowość;
Marketing i reklama;
Handel międzynarodowy;
Turystyka;
Hiszpański rynek pracy;
Przepisy podatkowe;
Hiszpania i Unia Europejska

Szkoła posiada akredytację Izby Handlowej w Madrycie i przygotowuje
do egzaminów:
 Certificado Básico de Español de los Negocios
 Certificado Superior de Español de los Negocios
 Diploma de Español de los Negocios

Barcelona
Terminy rozpoczęcia kursu w 2013
6 maja

29 lipca

3 czerwca

2 września

1 lipca

7 października

2 tygodnie

4 tygodnie

€395

€790

Cena

Opłata rejestracyjna €65
Materiały dydaktyczne €30

Zakwaterowanie
Pokój w
mieszkaniu
studenckim

Pokój u rodziny

Dom studencki

Hotel****

€210/tydzień

€229-259/tydzień

€284/tydzień

€580/tydzień

Przykładowy kosztorys
Hiszpański biznesowy
Opłata rejestracyjna
Pokój u rodziny
Materiały dydaktyczne
Suma

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

kurs 2-tygodniowy
2 tygodnie

€395
€65
€458
€30
€948/ 2 tygodnie
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