Język angielski biznesowy
Languages International New Zealand

S

zkoła znajduje się w centrum Auckland
City, największego miasta Nowej Zelandii
pełnego kafejek, restauracji, butików i
targów. Jest to miejsce, w którym morze jest
zawsze blisko i nie bez powodu nazwane zostało
„City of sails”. Siedziba szkoły mieści się w
wyjątkowym kompleksie: cztery historyczne budynki otoczone drzewami i
ogrodem Albert Park. W 2011 Languages International zdobyło nagrodę
najlepszej szkoły językowej w Nowej Zelandii.
Kurs dla tych, którzy chcą sprawniej i pewniej porozumiewać się w języku
angielskim w środowisku biznesowym i w pracy.

Kursy:
Opcja 1:
23 godziny/tygodniowo:
20 godzin (60min) zajęć w grupie,
3 godziny samodzielnej nauki
pod okiem nauczyciela

Opcja 2:
13 godzin/tygodniowo:
10 godzin (60 min) zajęć w grupie,
3 godziny samodzielnej nauki
pod okiem nauczyciela

Informacje ogólne





wymagany poziom: min. B1;
czas trwania kursu: 2 tygodnie i więcej;
maksymalnie 14 osób grupie;
zajęcia odbywają się w godzinach od 8.30 do 15.50.

Opis kursu
Kurs skupia się na doskonaleniu zdolności językowych w typowych sytuacjach, na
jakie napotykamy się w pracy, np.:
 wykonywanie rozmów telefonicznych;
 pisanie korespondencji służbowej;
 prowadzenie spotkań;
 omawianie prezentacji
Kurs kładzie duży nacisk na umiejętność swobodnego wypowiadania się w języku
angielskim i na gramatykę, jak również na sprawność pisania w zakresie
korespondencji formalnej i słownictwo związane z biznesem.

Auckland, Nowa Zelandia

Cena
Opcja 1

Opcja 2

$405/tydzień*

$305/tydzień*

Opłata rejestracyjna $210

*Cena podana w dolarach nowozelandzkich

Zakwaterowanie

Auckland

Pokój u rodziny

Studio

Pokój w mieszkaniu
studenckim

Apartament
2-pokojowy

$250/tydzień*

$370/2 tygodnie*

€240/2 tygodnie*

$500/2 tygodnie*

*Cena podana w dolarach nowozelandzkich

Przykładowy kosztorys
Angielski biznesowy
Opłata rejestracyjna
Studio

Opcja 1
2 tygodnie

Suma

$810
$210
$370
$1390/2 tygodnie*

*Cena podana w dolarach nowozelandzkich

Szkoła posiada również swoją filię w Christchurch

Auckland

Jeśli masz pytania lub wątpliwości zadzwoń do nas lub napisz.
Odpowiemy na wszystkie Twoje 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

