Język hiszpański handlowy
Cervantes Escuela International w Maladze

C

ervantes Escuela Internacional należy do sieci
akredytowanych przez Instytut Cervantesa centrów
języka hiszpańskiego. Akredytacja ta jest
gwarancją wysokiego standardu dostarczanych usług.
Cervantes Escuela Internacional mieści się w Maladze
(stolica „Costa del Sol”, numer 1 wśród celów
turystycznych w Hiszpanii), zaledwie dwie minuty
spacerem od plaży i tylko 10 minut drogi autobusem od
historycznego centrum miasta. Poziomy nauczania oferowane przez szkołę
są zgodne z europejską klasyfikacją poziomów biegłości językowej.

Kurs przeznaczony dla osób, które na co dzień posługują się językiem
hiszpańskim w sytuacjach biznesowych.

Informacje ogólne
kurs składa się z dwóch części:
teoretycznej i praktycznej;
 ilość lekcji: 20 lekcji/tydzień
 komponenty kursu:
 10 lekcji teoretycznych,
 5 lekcji rozwoju umiejętności
językowych i komunikacyjnych,
 5 lekcji technik sprzedaży;
 czas trwania kursu – 1 lub 2 tygodnie;


wymagany poziom – min. B1;
maksymalna liczba osób w grupie – 6
osób;
 zajęcia odbywają się w godzinach
popołudniowych;
 w trakcie obu części kursu, słuchacze
pracują na różnorodnych materiałach:
artykuły z gazet branżowych,
dokumenty, materiały audio-wizualne,
Internet.



Malaga
Terminy w 2013

Program kursu











Firma
Pracodawca
Spółki handlowe
Zasoby ludzkie
Podatki
Marketing i reklama
Bankowość i giełda
Import i eksport
Korespondencja handlowa
Komunikacja i negocjacje

18 lutego

15 lipca

26 sierpnia

Cena
Hiszpański handlowy

€320

Opłata rejestracyjna €65
Materiały dydaktyczne €25

Zakwaterowanie
Pokój u rodziny

Pokój w mieszkaniu
studenckim

Rezydencja Cervantes

€210/tydzień

€125/tydzień

€190/tydzień

Dopłata sezonowa w okresie lipiec - sierpień €45/tydzień
Transport z lotniska €45
Transport w obie strony €80

Przykładowy kosztorys
Kurs hiszpański handlowy 1 tydzień
Opłata rejestracyjna
Materiały dydaktyczne
Rezydencja Cervantes 1 tydzień

€320
€65
€25
€190

Suma

€600/ 1 tydzień

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

