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Konkrétní potřeby 
Buď si vyberete téma z naší nabídky, nebo kurz 
připravíme na míru pro vaši společnost. Náš 
metodik vždy konzultuje konkrétní požadavky 
na obsah výuky s odborným zástupcem vaší 
společnosti.

Špičkoví lektoři
Kurzy vedou ti nejlepší lektoři, kteří disponují nejen 
bohatými zkušenostmi s výukou cizích jazyků, ale 
i odbornými znalostmi ve vyučované oblasti.

Zajímavá forma
Pestrá škála aktivit, díky nimž si nabyté znalosti 
skutečně zapamatujete (role-plays, panelové 
diskuze, case studies, video ukázky, cvičné 
prezentace…)

Okamžitý efekt
Nemusíte čekat rok, měsíc ani týden – stačí den, 
abyste se naučili spoustu nových jazykových 
dovedností, které následně okamžitě uplatníte 
v praxi.

Flexibilní organizace
Téma, místo, termín, intenzita… to vše máte 
možnost ovlivnit tak, aby kurz maximálně splňoval 
vaše očekávání.

Autentické materiály
Jako podklad pro kurz rádi použijeme autentické 
dokumenty, které účastníci používají při své práci. 
Jako výstup z kurzu pro vás připravíme praktické 
materiály pro využití získaných znalostí.

JAK JSOU KURZY ORGANIZOVÁNY

 f Volba tématu a nominace účastníků (doporučujeme 4–8 os. / kurz).
 f Analýza potřeb – konzultace s HR, jednotlivými účastníky nebo jejich manažery.
 f Intenzita – doporučujeme 4x 90 minut denně, kurzy trvají nejčastěji 1 nebo 2 dny.
 f Stanovení termínu dle potřeb vaší společnosti.
 f Místo – výuka přímo ve vaší společnosti nebo v prostorách zajištěných naší jazykovou školou.
 f Po skončení kurzu ověření spokojenosti účastníků a důsledné zjištění zpětné vazby.
 f Zhodnocení jazykových dovedností účastníků po kurzu lektorem, případně i v podobě mystery 

shopping/calling.

IN-HOUSE KURZY

Cizí jazyk 
odborně za 
jediný den

Laura Gilbert 
Teaching Team Manager

Připravujeme pro vás materiály přesně na míru vašim potřebám a požadavkům. Z každého 
kurzu si tak odnášíte přehlednou brožuru s veškerou probranou látkou a slovíčky.

PROČ SI VYBRAT IN-HOUSE KURZY

„ “



NEJOBLÍBENĚJŠÍ TÉMATA

 f Business Meetings 

 f Business Trip 

 f Cross Culture

 f Czenglish

 f Describing Graphs 

 f Financial English

 f Grammar

 f Negotiations 

 f Office English

 f Presentations

 f Sales Skills

 f Telephoning and Emails

CENOVÉ PODMÍNKY

1 kurzoden (4x 90 minut) 14 000 – 18 000 Kč

Cena konkrétního kurzu je předmětem individuální 
kalkulace, která vychází z požadovaných parametrů 
(téma, intenzita, lokalita, počet kurzů apod.). Cena vždy 
zahrnuje celkové zajištění kurzu, včetně analýzy potřeb, 
otestování zaměstnanců, samotný kurz, materiály pro 
účastníky a vyhodnocení kurzu. Ceny jsou bez DPH.

DALŠÍ MOŽNÉ OBLASTI

 f Accounting English 

 f Automotive English

 f Banking

 f Engineering & Constructions 

 f HR English 

 f Insurance

 f IT & Telecommunications 

 f Legal English 

 f Logistics 

 f Marketing English

 f Pharmaceutical English

Rádi připravíme i jakékoli 
jiné téma v jakémkoli 
jazyce a na míru vašim 
požadavkům.
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