
Comunique 
com confiança



Descrição geral do 
Executive Language Tutors

É vital comunicar com confiança e
clareza no mundo comercial de hoje.

Para aprender as regras de etiqueta
comercial e expressões, precisa-se de
prática, que só se ganha através da
aprendizagem ao vivo de línguas.

Os nossos cursos de ensino da língua inglesa ajustam-se a

todos níveis e orçamentos. 

E se não puder deslocar-se à Londres para aprender inglês

junto de nós, poderá beneficiar da nossa formação

especializada em língua inglesa, através dos nossos cursos

únicos de ensino da língua em regime e-learning, ou através

de aulas com transmissão directa por telefone via Skype

com webcam.

• Formação em língua especializada

• Professores nativos da língua,

tradutores e intérpretes,

profissionalmente qualificados.

• Métodos de formação

personalizados e inovadores

• Formação especializada da língua

inglesa via online com webcam

(câmara de vídeo)

• Formação intensiva e integração

cultural

• Serviços de apoio pós-formação

• Serviços de tradução técnica e de

interpretação

• Serviços de voz-off (comentários)

• Desenvolvimento da voz e da dicção

• Habilidade com apresentações e

entregas

• Preços competitivos

Executive Language Tutors é um instituto de formação completa de
línguas, particular e corporativo, que oferece:



Ensino da língua para cursos
com objectivos específicos

Os nossos programas de línguas, particulares
e corporativos, são únicos e são ministrados
em regime individual ou em grupo de até seis
pessoas. Para formação leccionada no
instituto, ministramos aulas em regime de
grupo de até quatro pessoas.

Aprenderá inglês especializado, de acordo com a sua

formação, em pequenos grupos de apoio. As nossas aulas de

inglês foram elaboradas para que possa aprender

rapidamente, com eficácia e de forma rentável.

• Aviação

• Direito

• Finanças e Seguros

• Educação 

• Medicina e Cuidados de Saúde

• Meios de Comunicação,

Marketing e Entretenimento

• Laser e Turismo

• Fabricação e Venda a Retalho

• Design e Construção

• Construção e Levantamento

Topográfico

• Bens Imobiliários e Instalações

• Gestão

Ministramos cursos
adequados nas áreas que
seguem:



Aulas online via 
Skype com webcam

Aprenda inglês por telefone via Skype com
Webcam. Em qualquer lugar, a qualquer
momento, de qualquer país!

Caso não possa juntar-se a nós para aulas em regime

individual ou em grupo de até seis pessoas, então porque não

aprender inglês por telefone via Skype com webcam?

Ao aprender inglês por telefone via Skype com webcam, com

o seu professor particular, aprenderá como falar inglês, a

consolidar a gramática inglesa, a comunicar directamente com

um falante nativo da língua e a desenvolver rapidamente as

suas capacidades auditivas.
Para mais informações sobre os nossos serviços de línguas,

particular e corporativo, queira telefonar para o número 

+44 (0)20 7884 0441

enviar email para janette.sedgebeer@executivelanguagetutors.com 

ou consultar o nosso site em www.executivelanguagetutors.com 

e www.eltti.com



Executive Language Tutors

28 Jews Walk

London

SE26 6PL

tel. +44 (0) 20 7884 0441

fax. +44 (0) 20 7884 0568


