LIDER BIZNESOWYCH SZKOLEŃ JĘZYKOWYCH

ZOSTAŃ OBYWATELEM ŚWIATA
Klienci MAXIMIZING już od 2005 roku korzystają z oferty The London
School of English. W tym czasie ponad 100 Uczestników naszych
szkoleń zdecydowało się na „całkowite zanurzenie w język”,
wybierając właśnie The London School of English.
Ta najstarsza akredytowana przez British Council (od 1912 r.)
szkoła języka angielskiego specjalizująca się w nauczaniu
dorosłych ma dwie lokalizacje - w Holland Park w zachodnim
Londynie oraz w Canterbury.
The London School of English za priorytet stawia sobie przewyższenie oczekiwań wymagającego
klienta korporacyjnego – podniesienie poziomu kompetencji językowych w najkrótszym
możliwym czasie.

KURS GENERAL ENGLISH 30 +

Londyn i Canterbury

Kurs języka angielskiego przygotowany z myślą o klientach powyżej 30 roku życia (średnia wieku
to 40 lat), których celem jest podniesienie poziomu praktycznej znajomości języka ogólnego –
mówienia, czytania, pisania i rozumienia ze słuchu. Dzięki współpracy
z doświadczonymi lektorami i dobór angażujących technik pracy, uczestnicy rozwijają płynność
i poprawność językową.

Na czym polega sukces naszych szkoleń?
Na czym polega sukces naszych szkoleń?

Jakie są korzyści z kursu?

Nowy poziom pewności siebie w rozmowach i dyskusjach
Wyższa precyzja przekazu
Lepsze rozumienie – wiadomości, media, filmy
Zdobycie umiejętności pomagających załatwianie różnych spraw – związanych z pracą
i podczas podróży – poznawanie nowych ludzi, w hotelu, na lotnisku, w restauracji itp.

Więcej szczegółów na temat kursu:
http://www.londonschool.com/courses/canterbury/general-english-30/

LIDER BIZNESOWYCH SZKOLEŃ JĘZYKOWYCH

O kursie

NaKursczym
polega sukces naszych szkoleń?
oferowany jest w dwóch lokalizacjach The London School of English:
Holland Park Gardens (Londyn) i Canterbury.
Poziomy: A2, B1, B2, C1 (w skali The London School of English: 3-7).
Średni wiek Uczestników: 40 lat
Maksymalna liczebność grup: 8 (Londyn), 6 (Canterbury)
Długość kursu: od 1 do 8 tygodni
Zajęcia grupowe - 22 godziny zegarowe w tygodniu:
- Londyn
9.15-15.45 poniedziałek – czwartek, 9.15-12.45 piątek
- Canterbury 8.45-15.15 poniedziałek – czwartek, 8.45 – 12.00 piątek
Opcja „Combi” – 15 godzin zegarowych (grupa) + 15 godzin zegarowych (praca indywidualna).

Inwestycja:
Zajęcia grupowe:
Londyn - 650£ / tydzień 1-4, GBP 595£/ tydzień 5-8
Canterbury - 595£ / tydzień 1-4, 550£/ tydzień 5-8
Opcja „Combi”:
Londyn - 1675£ / tydzień 1-4, 1625£/ tydzień 5-8
Canterbury - 1650£ / tydzień 1-4, 1625£/ tydzień 5-8

Przykładowa wycena kursu GENERAL ENGLISH 30+
Opcja

GENERAL ENGLISH 30+
Zajęcia grupowe
(2 tygodnie)
Holland Park Gardens, Londyn

GENERAL ENGLISH 30+
Opcja “Combi”
(2 tygodnie)
Holland Park Gardens, Londyn

Szczegółowa wycena
1190£ (opłata za kurs)
500£- zakwaterowanie u rodziny – Gold Homestay
– pokój z prywatną łazienką, śniadania
25£– koszty rezerwacyjne
50£ – rezerwacja zakwaterowania *
175£ – transport z lotniska do miejsca zakwaterowania i na lotnisko
3350£ (opłata za kurs)
500£ - zakwaterowanie u rodziny – Gold Homestay
– pokój z prywatną łazienką, śniadania
25£ – koszty rezerwacyjne
50£ – rezerwacja zakwaterowania *
175£ – transport z lotniska do miejsca zakwaterowania i na lotnisko

*w okresie lipiec, sierpień i ostatnie tygodnie grudnia – dodatkowa opłata 20£ za tydzień
Uwaga: Koszty NIE OBEJMUJĄ: - przelotu do Londynu, przejazdów i innych atrakcji w Londynie - wyżywienia w porze wieczornej

