Chcesz wyjechać do pracy czy na studia za granicę? A może chcesz zdobyć wymarzoną
pracę w Polsce, ale pracodawca wymaga potwierdzonej certyfikatem znajomości języka
angielskiego? Nie ważne jaka jest Twoja odpowiedź. Przyjdź do nas na kursy grupowe
przygotowujące do znanych na całym świecie egzaminów językowych oraz biznesowych
i przekonaj się, że nauka języków obcych może uzależniać, a jej rezultaty szybko przynoszą
wiele korzyści. Zapewniamy 100% zdawalności egzaminów, dzięki świetnie
wykwalifowanej kadrze i indywidualnemu podejściu do każdego klienta podczas zajęć
grupowych!
Szkoła Języków Obcych „Oxford Learning Centre” w Centrum Wrocławia
zaprasza na
GRUPOWE KURSY PRZYGOTOWUJĄCE DO EGZAMINÓW Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO
(FCE/CAE/TOEFL/TOEIC/IELTS/BEC)
NASZA OFERTA ”SKAZANI NA SUKCES”:
- zajęcia w małych grupach – maksymalnie 7-osobowych, aby móc poświęcić jak najwięcej
czasu każdemu kursantowi
- dwa razy w tygodniu po 90 minut (1,5 godziny)
- semestr trwa 15 tygodni, czyli aż 60 godzin lekcyjnych!
- dni do wyboru: poniedziałki, wtorki, środy, czwartki, piątki
- możliwość zajęć w soboty o godz. 9:00 lub 10:30
- godziny poranne (7:30, 8:00, 9:00)
- godziny wieczorne (16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 19:00)
- zajęcia dla młodzieży oraz dorosłych
Cena:
- tylko 999 złotych za semestr!
W cenie:
- 2 zajęcia indywidualne z native speakerem za darmo! (to Ty decydujesz, kiedy potrzebujesz
i chcesz porozmawiać po angielsku)
- godzinne konwersacje dla wszystkich kursantów raz w tygodniu

Terminy kursów:
I semestr: Wrzesień i październik 2016
II semestr: Luty i marzec 2017
Prosimy o kontakt e-mailowy, telefoniczny lub osobisty w celu uzgodnienia dogodnego terminu
Zapraszamy do odwiedzenia naszej szkoły, która znajduje się w samym centrum Wrocławia –
5 minut do Rynku i Galerii Dominikańskiej, 20 minut pieszodo Dworca Głównego.

Zniżka „WIĘCEJ-TANIEJ”:
- jeśli zapłacisz za dwa semestry z góry, dostaniesz - 100 złotych zniżki
Zniżka „RAZEM RAŹNIEJ”:
- przyjdź ze znajomym lub z rodziną na kurs, a KAŻDY dostanie 35 złotych zniżki
ZNIŻKA „STUDENCKA PRZYGODA Z JĘZYKIEM”:
- każdy student otrzyma 35 złotych zniżki
ZNIŻKA „ZAPALONY LINGWISTA”:
- doceniamy naszych kursantów, więc jeśli zdecydujesz się pozostać z nami dłużej, to na dobry
początek otrzymasz 35 złotych zniżki na dowolny kurs (indywidualny lub grupowy)
Przed zajęciami:
- oferujemy darmowe sprawdzenie poziomu językowego – zarówno przez naszego polskiego
lektora, jak i native speakera (test pisemny oraz rozmowa sprawdzająca w języku angielskim)
- podział grupy nie tylko ze względu na wiek, ale przede wszystkim poziom językowy
- możliwość stworzenia własnych grup (minimum 4-osobowych)

Zapraszamy do polubienia „Oxford Learning Centre” we Wrocławiu na Facebooku, gdzie
codziennie zdobędziesz nową porcję wiedzy o języku angielskim całkowicie za darmo, jak
również zapoznasz się z najnowszymi ofertami kursów. Niebawem ruszymy także z pierwszymi
konkursami z nagrodami. Śledźcie nas na bieżąco, lajkujcie, udostępniajcie i polecajcie swoim
znajomym:
https://www.facebook.com/Oxford-Learning-Centre-552185041464735/

Już niebawem ruszy także nowa odsłona strony internetowej „Oxford Learning Centre” najlepszej szkoły językowej w samym centrum Wrocławia!

