Data: 2018-02-26

Ogłoszenie z serwisu ogłoszeniowego http://http://ogloszeniaslaskie.pl
Niemiecki przez Skype - szybka nauka jÄ

zyka do pracy

Cena: 0.00 PLN
Rodzaj ogłoszenia: Usďż˝ugi
Lokalizacja: Polska -> woj. Mazowieckie ,miasto -> CaĹ
Data dodania: 2017-12-07 r.
Data ważności: 2018-03-07 r.

a Polska , ul. CaĹ

a Polska

Opis: Wybierasz siÄ do pracy, pracujesz lub uczysz siÄ zagranicÄ ? TwĂłj
pracodawca w Polsce chce ĹźebyĹ lepiej mĂłwiĹ a po niemiecku?
Interesuje CiÄ szybka i skuteczna nauka praktycznego niemieckiego?
JeĹ li nie masz czasu ani moĹźliwoĹ ci, Ĺźeby chodziÄ
na kursy stacjonarne to przetestuj metodÄ dajÄ cÄ praktycznie
100% SATYSFAKCJI.
Na pewno zdarzyĹ o Ci siÄ rozmawiaÄ z kimĹ w obcym jÄ zyku
iâ
zgadywaÄ â • z kontekstu, o czym jest rozmowa.
Ale w pracy, jak zadzwoni do Ciebie szef lub klient, nie bÄ dzie juĹź czasu
na zgadywanie. Musisz dobrze rozumieÄ i poprawnie mĂłwiÄ po niemiecku.
Dlatego skorzystaj z metody, ktĂłra Ä wiczy rozumienie ze sĹ uchu
i angaĹźuje wzrok.
Niemiecki przez Skype â

NA CZYM TO POLEGA

Niemiecki przez Skype to zajÄ cia indywidualne. Wystarczy mieÄ sĹ
do telefonu komĂłrkowego, no i oczywiĹ cie DARMOWE konto Skype.
JeĹ li nie masz, pomogÄ Ci je zaĹ oĹźyÄ . Trwa to 2 minuty.
Niemiecki przez Skype â

uchawki

SAME ZALETY

JeĹ li poradzisz sobie na Skype, poradzisz sobie teĹź przez telefon,
zrozumiesz wiadomoĹ ci w radio, albo komunikaty na dworcu.
Jest jeszcze jedna zaleta â
lekcje bÄ dÄ odbywaÄ siÄ w dniach
i godzinach, ktĂłre pasujÄ Tobie.
MoĹźe pracujesz w systemie zmianowym, masz skomplikowanÄ
sytuacjÄ osobistÄ ... Nie szkodzi â
indywidualnie ustalisz
ze mnÄ godziny zajÄ Ä , tak aby to Tobie byĹ o wygodnie.
ZACZNIJ TERAZ !
ZachÄ cam CiÄ â
zacznij wĹ aĹ nie TERAZ. Ale nie kupuj kota w worku.
Zapisz siÄ na moje stronie: http://www.niemiecki-skype.pl/
i odbierz lekcjÄ prĂłbnÄ . Zobaczysz, Ĺźe warto....
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Jolanta
JeĹ li masz pytania, napisz do mnie na maila:
jolanta.niemiecki@interia.pl
MĂłj telefon: 790 701 508
PS
Skorzystaj z wielu zdjÄ Ä , filmĂłw z napisami i materiaĹ Ăłw na:
https://www.facebook.com/pages/Niemiecki-przez-Skype/170128373124894?ref=hl

Dane kontaktowe

E-mail:
Telefon:

jolanta.niemiecki@interia.pl
790701508

Link do ogłoszenia: http://http://ogloszeniaslaskie.pl/pokaz_sz_ogl.php?idogl=6354
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