
Ilmaise
itsevarmasti



Executive Language Tutors
Yleisesittely

Rohkea ja selkeä kommunikointi on tämän
päivän liikemaailmassa elintärkeä taito.

Bisnesetikettien ja -ilmausten tunteminen
vaatii kokemusta, joka on saavutettavissa
hyvin ainoastaan reaaliaikaisilla kieliopin-
noilla.

Englanninkielen oppikurssimme ovat tarjolla kaikille

tasoille ja budjeteille.

Ja jos et pääse oppimaan kieltä kanssamme Lontooseen

asti, voit aina hyödyntää asiantuntevaa englanninopetusta

ainutlaatuisilla e-englanninkielen kursseillamme tai

englanninkielen oppitunneilla web-kameran ja Skypen

kautta.

• Erikoistetut kieliopinnot
• Ammatillisesti pätevät ja
syntyperäiset kielenopettajat,
kääntäjät ja tulkit

• Räätälöidyt ja innovatiiviset
opetusmenetelmät

• Erikoistettu englanninkielen
nettikoulutus web-kameran
kautta

• Liikealaan perehdyttäminen
ja kulttuuriset integraatiot

• Tukipalvelut koulutuksen
jälkeen

• Tekniset käännös- ja
tulkkauspalvelut

• Taustaselostukset
• Ääni- ja ääntämiskehitys
• Esitystapa- ja esiintymistaidot
• Edulliset hinnat

Executive Language Tutors on kaiken kattava yleistä ja yritysten
kielenopetusta tarjoava yritys. Palveluihimme kuuluu:



Kurssit englanninkielen
erityistarpeisiin

Yleiset ja yrityksen kieliohjelmamme
ovat ainutlaatuisia ja tarjolla yksityisesti
tai kuuden hengen ryhmille.
Yrityksen sisäisessä koulutuksessa
opetamme neljän hengen ryhmiä.

Opit ammattisi mukaan erikoistettua englantia pienessä

oppimistasi tukevassa ryhmässä.

Englanninkielentuntimme on suunniteltu huomioimaan

sinut yksilöllisesti, joten opit erityisten kielitarpeidesi

mukaan nopeasti, tehokkaasti ja taloudellisesti.

• Ilmailuala
• Lakioppi
• Talous- & vakuutusala
• Opetusala
• Lääketiede &
terveydenhuolto

• Media, markkinointi &
viihdeala

• Vapaa-aika & turismi
• Tuotanto & jälleenmyynti
• Suunnittelu & toteutus
• Rakennus & maanmittaus
• Kiinteistönvälitys &
toimitilat Hallinto

Tarjoamme räätälöityä
opetusta seuraaville aloille:



Verkko-opetus
web-kameran & Skypen kautta

Opi englantia web-kameran ja Skype-
keskustelun kautta
Kaikissa paikoissa,kaikkiin aikoihin ja missä
maassa tahansa!

Jos et pääse osallistumaan yhden tai kuuden hengen

englanninkielenkursseillemme paikan päälle, mikset oppisi

kieltä web-kameran ja Skypen kautta?

Opit englantia verkko-oppitunneilla live-kontaktina ja

näköyhteydellä syntyperäisen englanninkielenopettajan

kanssa.

Oppimalla englantia web-kameran ja Skype-puheluiden

kautta oman kielenopettajan opastamana opit sekä

puhumaan englantia, parantamaan englannin kielioppiasi,

kommunikoimaan suoraan syntyperäisen englantia puhuvan

henkilön kanssa että lujittamaan kuuntelutaitojasi nopeasti.

Lisätietoja yleisistä ja yhtiön kielipalveluista saat soittamalla

numeroon +44 (0)20 7884 0441, sähköpostilla osoitteessa

janette.sedgebeer@executivelanguagetutors.com tai

vierailemalla verkkosivuillamme

www.executivelanguagetutors.com ja www.eltti.com
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