Język angielski biznesowy
Saint George International

S

aint George International
gwarantuje bogaty wybór
kursów angielskiego w
Londynie. Siedziba znajduje się we
wspaniałym, dostosowanym do
potrzeb nauczania centrum
szkoleniowym w modnej dzielnicy
Fitzrovia, niedaleko znanej na całym świecie Oxford Street. Oferowane szkolenia
są na profesjonalnym poziomie, a wspaniałe zakwaterowanie oraz pełne atrakcji
otoczenie stwarzają idealne warunki do nauki angielskiego.

Kursy
Szkoła proponuje trzy rodzaje kursów biznesowych:

Kurs angielskiego biznesowego w małych grupach: 20 lekcji (15 godzin)
Kurs w małych grupach odbywający się rano wprowadza podstawowe pojęcia i zagadnienia
biznesowe oraz kładzie nacisk na rozwój umiejętności praktycznych, takich jak
przygotowywanie prezentacji, negocjowanie, wykonywanie rozmów telefonicznych,
prowadzenie rozmów podczas spotkań biznesowych oraz dyskusji.

Intensywny kurs angielskiego biznesowego: 30 lekcji (22,5 godziny)
Połączenie porannych zajęć kursu angielskiego biznesowego z popołudniowymi zajęciami z
ogólnego angielskiego (10 lekcji tygodniowo), których celem jest zapoznanie słuchaczy z
kulturą Wielkiej Brytanii oraz nabycie pewności siebie podczas spotkań pozazawodowych.

Łączony kurs angielskiego biznesowego: grupowe +indywidualne
Łączone kursy angielskiego biznesowego: Rano
zajęcia w grupie, a po południu indywidualne.
Kursy łączone obejmują standardowy kurs
angielskiego biznesowego, którego zajęcia
odbywają się rano, oraz dostosowane do potrzeb
słuchacza popołudniowe zajęcia indywidualne.
Można wybrać opcję Combo 5, Combo 10 lub
Combo 15, które zawierają odpowiednio 5, 10
lub 15 godzin popołudniowych.

Londyn
Informacje dodatkowe
grupy 6 - 8 osobowe;
20, 30 lub 35 lekcji/tydzień;
czas trwania kursu od 1-8tyg;
wymagany poziom: średnio zaawansowany (B1);
minimalny wiek uczestników: 18 lat;
kursy odbywają się w miesiącach: lipiec – sierpień;
kurs można zacząć w każdy poniedziałek;
zajęcia poranne trwają od 9.15 – 12.45, zajęcia
popołudniowe – godziny ustalane ze słuchaczem.










Program kursu
Podczas kursu słuchacze analizują studia przypadków, rozwiązują zadania, uczestniczą w
symulacjach sytuacji biznesowych, np.:







prezentacja własnej kariery, organizacji firmy i zagadnień dotyczących zarządzania;
analiza różnych aspektów pracy firmy, np.: produkty, usługi, marketing, finanse;
symulacje biznesowych rozmów telefonicznych;
przedstawiani danych, wykresów i trendów społecznych i ekonomicznych;
porównywanie zwyczajów związanych z pracą w kontekście międzykulturowego
środowiska;
 postępowanie i procedury rekrutacyjne.

Cena
Angielski
biznesowy
(20 lekcji)

Intensywny
angielski biznesowy
(30 lekcji)

Combo 5

Combo 10

Combo 15

1 tydzień

£315

£475

£550

£785

£1020

2 tygodnie

£620

£930

£1090

£1560

£2030

Opłata rejestracyjna £65
Od 1 lipca do 30 sierpnia naliczana jest dodatkowa opłata £10/tydzień

Zakwaterowanie
Pokój u rodziny (w zależności od strefy)

£130-235/tydzień

Dom studencki

od £37-50/noc

Hotel

£100-170/noc

Organizacja noclegu £40

Londyn
Przykładowe kosztorysy
Intensywny angielski biznesowy (30 lekcji)
Opłata rejestracyjna
Pokój u rodziny
Organizacja noclegu

1 tydzień
1 tydzień

Suma

£780

Angielski biznesowy (20 lekcji)
Opłata rejestracyjna
Pokój u rodziny
Organizacja noclegu
Suma

£475
£65
£200
£40

2 tygodnie
2 tygodnie x £200

£620
£65
£400
£40
£1125

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

