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Kurs irlandzkiego języka
biznesowego. Talk Business
Irish!
Cena

189,00 zł

Cena poprzednia

199,90 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

10 dni

Numer katalogowy

46

Wydawnictwo

Eurotalk

Opis produktu
Kurs irlandzkiego języka biznesowego!
Irlandzki język biznesu.
Talk Business Irish!
Kurs do nauki biznesowego języka irlandzkiego
w polskiej wersji językowej

Znajomość języków może się nam się przydać nie tylko dla ciekawych wycieczek krajoznawczych,
ale także w biznesie.
Wyobraź sobie, że będziesz robić interesy z kimś, kto nie zna Twojego ojczystego języka.
Będziesz potrzebować lepszej znajomości języka obcego niż kilku podstawowych, codziennie używanych zwrotów.
Z myślą o rozmowach biznesowych został opracowany kurs Eurotalk „ Talk Business”.
Kurs ten nauczy Cię kluczowego słownictwa biznesowego,
dzięki któremu porozumiesz się z Twoim kontrahentem w sprawach biznesowych.
Nie będziesz tracić więcej czasu na wyszukiwanie odpowiednich słów,
które mogą przydać Ci podczas rozmów biznesowych z zagranicznymi klientami czy kontrahentami.
Kurs ten zawiera wszystko, czego Ci trzeba w "pigułce"
"Talk Business" pomyślany został nie tylko jako narzędzie uczące słownictwa biznesowego dla przedsiębiorców,
ale także dla osób pracujących poza granicami swojej ojczyzny
Od zarania dziejów ludzie migrowali za pracą.
Emigracja za chlebem jest nieprzemijającym trendem.
Skandynawia kusi Polaków dobrymi płacami oraz otwarciem granic dla obcokrajowców.
Z tego względu coraz więcej ludzi zamiast do Anglii, Niemczech czy Holandii, wybiera Norwegię, Islandię lub
Czy kurs będzie dla mnie odpowiedni?
Kurs Talk Business przeznaczony jest dla osób, które mają już pewne podstawy języka.
Musisz czuć się na tyle pewnie, aby rozpocząć rozmowę i ją utrzymać.
Specjalistyczne zwroty w kursie Talk Business są wyraźnie wypowiadane z prędkością, która
pozwoli Ci swobodnie nadążyć, żeby powtarzać.
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Czego się nauczę?
Talk Business nauczy cię słownictwa biznesowego oraz zwrotów używanych w różnych miejscach pracy.
Obejmuje on podstawowe zdania, których używa się pracy na co dzień,
ale zawiera również bardziej złożone konstrukcje,
niezbędne w konwersacjach biznesowych i negocjacjach handlowych
Tematyka kursu:
Handel, skup i sprzedaż
Marketing, reklama i PR
IT, Internet, e-commerce i komunikacja
Bankowość, finanse, giełda i rachunkowość
Spotkania biznesowe
Podróże służbowe
Kariera
Negocjacje
Telefon
Biznesowe słownictwo ogólne
Jak to działa?
Oglądaj i ucz się!
Popatrz i posłuchaj, jak mówi się po irlandzku.
Dzięki materiałom video nagranym przez native speakerów, szybko oswoisz się z językiem.
Rozwijaj pewność siebie dzięki kursowi!
Jeszcze przez sprawdzeniem swoich umiejętności mówienia w świecie realnym,
nagraj się, odtwórz i porównaj swoją wymowę z rodzimymi użytkownikami języka.
(Zważ, że nie korzystamy z elektronicznej analizy głosu: ludzkie ucho jest zazwyczaj dużo bardziej dokładne.)

Graj w interaktywne gry.
Test zrozumienia skłoni cię do reakcji na sytuacje z życia wzięte,
podczas gdy ambitny test nagrywania sprawdzi twoją wiedzę i wymowę.
Zdobywasz punkty za każdą z gier w którą zagrasz.
Wysokie rezultaty skutkują zdobyciem brązowego, srebrnego lub złotego medalu,
który można wydrukować jako zapis osiągnięć.
Możesz uczyć się w ruchu.
Kontynuuj naukę w poczekalni u lekarza, na lotnisku lub w drodze na siłownię.
Po prostu wydrukuj arkusze rozmówek zawarte w programie i zabierz je ze sobą,
lub prześlij pliki dźwiękowe na urządzenie mobilne.

Nauka odpowiada poziomowi: B1 ( średnio zaawansowany )
Kursant uczy się języka w ciekawy sposób za pomocą angażujących gier,
które sprawią, że nauka nie będzie nudna i żmudna!
Za efekty w nauce przyznawane są punkty, które motywują do dalszej pracy i nauki.
Kursy usprawniają wszystkie umiejętności językowe, zgodnie z europejskimi poziomami biegłości językowej.
Ćwiczysz poprawną wymowę (nagrania native- speakerów), pisownię, gramatykę, uczysz się nowego
słownictwa, czytania ze zrozumieniem oraz osłuchujesz się z językiem.
Tu nie ma „wkuwania słówek”- są gry, obrazki, skojarzenia
Słuch i wzrok – to te zmysły sprawiają, że nauka staje się efektywna.
W tym kursie słyszysz język irlandzki cały czas, a przy użyciu opcji nagrywania, możesz zacząć mówić od razu,
a następnie porównać swój głos do native speakera.
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Kurs Talk business! to najprostsza droga do nauczenia się biznesowego języka irlandzkiego!
Naucz się irlandzkiego za pomocą wciągających, interaktywnych gier językowych i zabaw.
Zdobywaj punkty, baw się dobrze, a nauczysz się języka i nawet nie będziesz wiedział(a) kiedy!
Co więcej - możesz zaprosić do wspólnej zabawy swoich bliskich, by uczyć się razem z nimi!
Pamiętaj, że im wcześniej rozpoczniesz naukę, tym lepiej,
znajomość języków obcych zawsze procentuje.
Kursy nadają się również do nauczania przez lektorów grupy słuchaczy.

Naukę możesz rozpocząć posiadając PC, laptopa, netbooka.
Kursy są nowe, oryginalnie zafoliowane

UWAGA!!!
Kurs ten jest dostępny w dwóch wersjach:
klasycznej wersji pudełkowej oraz elektronicznej (download) wysyłanej za pośrednictwem e-maila.
Wersja elektroniczna posiada te same funkcje co wersja pudełkowa,
tyle że nie jest zapisana na nośniku materialnym - USB lub CD
Przy składaniu zamówienia, prosimy pamiętać o wyborze właściwej formy wysyłki.
Przesyłka elektroniczna tylko dla kursów DOWNLOAD
Wymagania systemowe:
Windows10
lub Mac OS
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