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Executive Language Tutors 
Genel Bakış

Bugünün ticari dünyasında güvenle ve
açıklıkla iletişim kurmak hayati öneme
sahiptir. 

İş üslubunu öğrenme ve kendini dile
getirme, sadece canlı eğitim yoluyla
kazanılan deneyimi gerektirir. 

İngilizce kurslarımız, tüm bütçelere hitap etmektedir. 

Bizimle İngilizce öğrenmek için İngiltere’ye gelemeseniz
dahi kendine özgü online e-İngilizce dil öğrenme
kurslarımız ya da WebCam Skype telefonuyla sağlanan
canlı İngilizce derslerimize katılabilir ve uzman İngilizce
eğitimimizden faydalanabilirsiniz. 

• Özel dil eğitimi
• Profesyonel derecelere sahip,

anadilde öğretmenler,
çevirmenler ve tercümanlar

• İhtiyaçlara göre düzenlenen
ve yaratıcı eğitim modları

• Özel online WebCam
İngilizce dil eğitimi

• Ticari bilgilendirme ve
kültürel entegrasyon

• Eğitim sonrası destek
servisleri

• Teknik çeviri ve tercümanlık
hizmetleri

• Seslendirme servisleri
• Ses ve diksiyon geliştirme
• Etkili konuşma ve sunum

teknikleri
• Rekabetçi fiyatlar

Executive Language Tutors, aşağıdaki olanaklarla tam, genel
ve kurumsal dil eğitimi sunar: 



Özel Amaçlar için İngilizce
Kursları

Genel ve kurumsal dil programlarımız
kendine özgüdür ve birebir ya da bire altı
şeklinde sunulmaktadır. 
Sınıf içinde, bire dört şeklinde eğitim
uygulamaktayız. 

Mesleğinize göre, küçük ve destekleyici bir grupta özel
İngilizce öğreneceksiniz. 
İngilizce dil derslerimiz, özel İngilizceyi çabuk, etkili ve
mali açıdan makul şekilde öğrenmeniz amacıyla size,
bireysel ilgi verilecek şekilde tasarlanmıştır.

• Havacılık
• Yasal
• Finans ve Sigorta
• Öğretmenlik
• Tıp ve Sağlık Bakımı
• Medya, Pazarlama ve

Eğlence
• Boş Zaman Faaliyetleri

ve Turizm
• Üretim ve Perakende
• Tasarım ve Yapı
• İnşaat ve Etüt
• Emlak ve Tesis Yönetimi 

Aşağıdaki sektörlere özel
dersler sunmaktayız:



WebCam Skype Online
İngilizce Dersleri

WebCam Skype telefon aracılığıyla 
Herhangi bir yerde, herhangi bir zaman,
herhangi bir ülkeden İngilizce öğrenin!

Eğer bire bir ya da bire altı İngilizce dersleri için bize
katılmıyorsanız neden WebCam Skype telefonu aracılığıyla
İngilizce öğrenmeyi denemiyorsunuz? 

Anadili İngilizce olan öğretmenlerden, yüz yüze online
dersler aracılığıyla İngilizce öğreneceksiniz.

Kişisel İngilizce öğretmeninizden WebCam Skype aracılığıyla
İngilizce öğrenme yoluyla İngilizce konuşmayı öğrenecek,
İngilizce gramerinizi pekiştirecek, anadili İngilizce olanlarla
doğrudan iletişim kurabilecek ve dinleme becerilerinizi hızla
geliştirebileceksiniz. 

Genel ve kurumsal dil hizmetlerimiz hakkında daha
fazla bilgi için lütfen +44 (0)20 7884 0441 
numaralı telefonu arayın ya da
janette.sedgebeer@executivelanguagetutors.com
adresine e-posta gönderin ya da
www.executivelanguagetutors.com ve 
www.eltti.com adreslerimizi ziyaret edin
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