KURSY INDYWIDUALNE
(angielski, niemiecki, hiszpański, rosyjski, chiński, hindi)
Standardowe kursy indywidualne:
-

Kurs dla wszystkich, którzy w szybkim czasie chcą poprawić znajomość języka angielskiego,
Jedna godzina indywidualnych zajęć jest jak pięć godzin zajęć grupowych!
Nauczyciel koncentruje się tylko na Tobie i Twoich indywidualnych potrzebach,
Płatność z góry co miesiąc za ilość zaplanowanych zajęć w danym miesiącu,
To Twój wybór, ile razy w tygodniu uczysz się języka i jak długo trwają zajęcia,
Elastyczny plan zajęć: dni i godziny lekcji możesz zmienić (jeśli tylko nauczyciel jest dostępny w
danym czasie),
Możliwość nauki z drugą osobą (koszt kursu dzielony na dwie osoby),
Kurs przydatny również w biznesie lub jako przygotowanie do egzaminów,
Darmowa lekcja próbna i ocena Twojego poziomu umiejętności językowych.

Koszt zajęć:
Z native speakerem - 75zł (brutto) za godzinę lekcyjną
Z polskim lektorem – 65zł (brutto) za godzinę lekcyjną
Bonus
-

Darmowe konwersacje dla uczestników kursu języka angielskiego

Daty Startowe
Ty decydujesz!
Dla kogo?
Dorośli i dzieci
Rabaty
Jeśli zajęcia odbywają się w godzinach 9:00 – 15:00 :
Z native speakerem - 65zł za godzinę lekcyjną
Z polskim lektorem – 55zł za godzinę lekcyjną

KURS FLEXI

(angielski, niemiecki, hiszpański, rosyjski, chiński, hindi)
-

Kurs dla wszystkich, którzy w szybkim czasie chcą poprawić znajomość języka angielskiego,
Jedna godzina indywidualnych zajęć jest jak pięć godzin zajęć grupowych!
Nauczyciel koncentruje się tylko na Tobie i Twoich indywidualnych potrzebach,
Płatność z góry co miesiąc za ilość zaplanowanych zajęć w danym miesiącu,
To Twój wybór, ile razy w ciągu miesiąca uczysz się języka i jak długo trwają poszczególne zajęcia,
Swoboda, jeśli chodzi o wybór dat i godzin lekcji (jeśli tylko nauczyciel jest dostępny w danym czasie),
Możliwość nauki z drugą osobą (koszt kursu dzielony na dwie osoby),
Kurs przydatny również w biznesie lub jako przygotowanie do egzaminów,
Darmowa lekcja próbna i ocena Twojego poziomu umiejętności językowych.

Koszt kursu:
Z native speakerem – 1799zł za pakiet 20 godzin (1200 minut)
Z polskim lektorem – 1599zł za pakiet 20 godzin (1200 minut)
Bonus
-

Darmowe konwersacje dla uczestników kursu języka angielskiego !

Dla kogo?
Dorośli i dzieci
Rabaty
Jeśli zajęcia odbywają się między 9:00 a 15:00:
Z native speakerem – 1599zł za pakiet 20 godzin (1200 minut)
Z polskim lektorem – 1349zł za pakiet 20 godzin (1200 minut)

Kup 2 pakiety

-

5 % zniżki

Kup 3 pakiety

-

7.5% zniżki

Kup 4 pakiety

-

10% zniżki

