PROFESNÍ JAZYKOVÉ KURZY ŘEŠÍ OKAMŽITOU POTŘEBU OSVOJENÍ KONKRÉTNÍ
PRACOVNÍ DOVEDNOSTI
Spojitý výukový blok zaměřený na konkrétní pracovní dovednosti s použitím autentických firemních materiálů.

Ovládáte angličtinu, ale nedokážete ji používat při jednání se
zahraničními partnery? Chcete
vědět, zda je Vaše obchodní
korespondence v angličtině bez
chyb? Prezentujete v angličtině a
máte pocit, že Vaše běžná
slovní zásoba nestačí? Jste
delegován na meeting, který
proběhne v obchodní angličtině a
Vy se obáváte, že neporozumíte?

Jednání a vyjednávání, Prezentační dovednosti a další...

Pro skupinu od šesti do 10 osob
je pak cena 3 450 Kč.

Kurz proběhne u Vás ve firmě
pod vedením zkušené zahraniční
lektorky. Využívat budeme především autentické materiály
z Vaší firemní praxe (obchodní
dopisy, prospekty, prezentace a
jiné autentické skutečně používané listiny).

Získejte rychle jazykové sebevědomí. Používejte profesionální
termíny aplikované angličtiny.
Zlepšíte svoji image před zákazníky i před kolegy.

Máme pro Vás řešení. Tematicky členěné profesní jazykové
kurzy. Vybírat můžete z témat:
Písemné obchodní dovednosti,

Délka kurzu je minimálně šest
výukových hodin. V případě potřeby lze doobjednat další cvičební výukové hodiny. Cena za
šestihodinový kurz je 2 990 Kč
pro skupinku do pěti studentů.

Pro další informace a pro objednání kurzů volejte 235 301 245 nebo navštivte www.a1agency.cz

Stručně o kurzu
Název kurzu: Profesní jazykový kurz
Kód kurzu: P5 (kurz do pěti účastníků) P10 (kurz od šesti do 10 studentů)
Začátek kurzu: dle dohody
Konec kurzu: dle dohody
Počet lekcí: minimální délka kurzu 6×45 minut
Kapacita kurzu: neomezeno, skupinky o max. 10 studentech
Místo konání: ve Vaší firmě
Cena: 2 990 Kč – 6 x 45 minut pro kurz do pěti účastníků
3 450 Kč – 6 x 45 minut pro kurz od šesti do 10 studentů
1 490 Kč – 3 x 45 minut pro cvičební kurz do pěti účastníků
1 725 Kč – 3 x 45 minut pro cvičební kurz od šesti do 10 studentů

Detail kurzu
Popis kurzu: Jde o minimálně šest hodin trvající profesní kurz. Kurz je velmi konkrétně tématicky zaměřený na specifické
pracovní dovednosti, které praxe vyžaduje. Jde o intenzivní procvičení frazeologie a terminologie dané pracovní situace.
Pro maximální profit studentů používáme autentické materiály přímo firmy objednatele.
Hodinovou dotaci kurzu je možné po dohodě navýšit. Dále je možné doobjednat cvičební profesní kurz, který umožní studentům „zažít“ danou problematiku mnohočetným drillováním.
Kurz je určen pro: Kurz je určen pro středně pokročilé studenty.
Vaši znalostní úroveň zjistíte pomocí on-line testu na www.a1agency.cz .
Témata kurzu:
• Obchodní slovní zásoba (Business vocabulary)
• Porozumění psanému materiálu (Understanding written materials)
• Písemné obchodní dovednosti (Business Writing Skills)
• Presentační dovednosti (Presentations)
• Obchodní jednání, vyjednávání a společenské setkání (Speaking: Meetings and Social Engagements)
Cíl kurzu: Rychle osvojit potřebnou jazykovou obchodní dovednost konkrétních situací praxe.

Lektoři kurzu: Sarah Castille is a U.S. native who has been living and teaching Business English in Prague for over 4
years. In addition to TEFL certification and a Certificate of Business English from the London Chamber of Commerce,
she is in the process of completing her Master’s degree in International Economic and Political Studeis at Charles University in Prague and holds a Bachelor’s degree in English and French Literature from Colby College in Waterville, Maine,
USA.
Osnova kurzu: Dle konkrétního tématu.
Objednávka kurzu: Kurz lze objednat telefonicky na lince 235 301 245, 777 683 020. Kurz lze objednat emailem a to
zasláním níže uvedených informací na adresu info@a1agency.cz
Plátce: jméno firmy, adresa, IČ a DIČ
Počet osob a skupin:
Téma kurzu: lze vybrat i více témat
Požadované období pro konání kurzu: Uveďte nikoli jeden termín, ale více možných alternativ.

Pro další informace a pro objednání kurzů volejte 235 301 245 nebo navštivte www.a1agency.cz

