
Porozumiewaj się
z przekonaniem



Executive Language Tutors
Przegląd oferty

We współczesnym komercyjnym
świecie porozumiewanie się
z pewnością siebie jest kluczową
umiejętnością. 

Nauka etykiety biznesowej
i wypowiadania się wymaga
doświadczenia, które zdobyć można
jedynie podczas nauki języka obcego
na żywo.

Nasze kursy języka angielskiego dostosowane są do
wszystkich poziomów umiejętności i każdego budżetu.

Jeśli nie mogą Państwo przybyć do Londynu, aby uczyć
się angielskiego wspólnie z nami, można nadal korzystać
z naszych specjalistycznych kursów języka angielskiego.
Oferujemy między innymi kursy internetowe e-English
oraz kursy prowadzone na żywo za pośrednictwem
kamery wideo i komunikatora internetowego Skype.

• Specjalistyczne kursy językowe
• Wykwalifikowani nauczyciele

i tłumacze, dla których język
nauczany jest językiem ojczystym

• Innowacyjne metody szkolenia
dostosowane do indywidualnych
potrzeb 

• Specjalistyczne kursy języka
angielskiego przez Internet za
pośrednictwem kamery wideo

• Dogłębne poznawanie rynku
i integracja kulturowa

• Usługi wsparcia po zakończeniu
szkolenia

• Usługi tłumaczeń
specjalistycznych i technicznych

• Usługi podkładania głosu lektora
• Lekcje dykcji i prawidłowej

intonacji
• Rozwijanie umiejętności

prezentacji i wygłaszania
• Konkurencyjne ceny

Firma Executive Language Tutors oferuje kompletne ogólne
i korporacyjne kursy językowe:



Kursy języka angielskiego do
określonych zastosowań

Nasze ogólne i korporacyjne programy
językowe są wyjątkowe i oferowane
w grupach jednoosobowych lub
sześcioosobowych. W przypadku szkoleń
wewnętrznych, uczymy w grupach
czteroosobowych.

Specjalistycznego języka angielskiego można uczyć się
zgodnie ze swoim zawodem, w małej grupie oferującej
znakomite wsparcie. Nasze lekcje języka angielskiego
opracowano tak, aby zaoferować indywidualne podejście
oraz by nauka specjalistycznego języka angielskiego
odbywała się szybko, sprawnie i efektywnie.

• Lotnictwo
• Prawo
• Finanse i ubezpieczenia
• Edukacja
• Medycyna i opieka

zdrowotna
• Media, marketing

i rozrywka
• Wypoczynek i turystyka
• Produkcja i handel

detaliczny
• Projektowanie i budowa
• Budownictwo i geodezja
• Zarządzanie

nieruchomościami
i obiektami

Oferujemy indywidualnie
dostosowane nauczanie
w następujących
specjalizacjach:



Lekcje języka angielskiego
przez Skype z kamerą

internetową

Ucz się języka angielskiego za
pośrednictwem komunikatora Skype
z kamerą internetową w dowolnym miejscu
i czasie, z dowolnego kraju!

Jeżeli nie mogą Państwo wziąć udziału w naszych kursach
języka angielskiego w grupach jednoosobowych lub
sześcioosobowych, zachęcamy do nauki angielskiego za
pośrednictwem komunikatora Skype z kamerą internetową.

Podczas indywidualnych lekcji prowadzonych przez Internet
będziecie Państwo uczyć się języka angielskiego
z nauczycielem, dla którego język angielski jest językiem
ojczystym,

Ucząc się języka angielskiego za pośrednictwem komunikatora
Skype i kamery internetowej od własnego, prywatnego
nauczyciela języka angielskiego, można nauczyć się mówić po
angielsku, pogłębić znajomość gramatyki angielskiej,
komunikować się bezpośrednio z osobą posługującą się
językiem angielskim jako językiem ojczystym i szybko
budować umiejętność rozumienia ze słuchu.

Więcej informacji na temat naszych ogólnych
i korporacyjnych usług językowych mozna uzyskać pod
numerem telefonu +44 (0) 20 7884 0441, 
email janette.sedgebeer@executivelanguagetutors.com
lub pod adresem www.executivelanguagetutors.com 
i www.eltti.com
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