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MĂłw po niemiecku â

indywidualnie dla dorosĹ

ych online

Cena: 0.00 PLN
Rodzaj ogłoszenia: Usďż˝ugi
Lokalizacja: Polska -> woj. Podkarpackie ,miasto -> Polska , ul. Polska
Data dodania: 2018-03-23 r.
Data ważności: 2018-06-21 r.

Opis: Wybierasz siÄ

do pracy albo pracujesz w za granicÄ

czasu ani moĹźliwoĹ

ci, Ĺźeby chodziÄ

? Nie masz

na kursy stacjonarne lub integracyjne?

ChcÄ zaproponowaÄ Ci skutecznÄ i Ĺ
(darmowy program do rozmĂłw Skype).

atwÄ

naukÄ

niemieckiego przez Internet

Jestem profesjonalnym lektorem, mam za sobÄ lata doĹ wiadczeĹ .
Wiele dorosĹ ych osĂłb nauczyĹ am mĂłwiÄ i rozumieÄ po niemiecku.
MogÄ CiÄ zapewniÄ : ta metoda GWARANTUJE rewelacyjne efekty.
Dlaczego warto wybraÄ zajÄ cia indywidualne?
Po pierwsze â
uczysz siÄ mĂłwiÄ , a nie tracisz czasu na
kursach wieloosobowych lub integracyjnych. NajczÄ Ĺ ciej na takich
kursach zjada CiÄ stres, ktĂłry CiÄ blokuje oraz w tĹ umie ludzi nie widzisz
efektĂłw.
Po drugie - moĹźesz siÄ uczyÄ , niezaleĹźnie od godzin Twojej
pracy i innych zajÄ Ä , poniewaĹź to Ty ustalasz dni
i godziny zajÄ Ä .
Po trzecie - Ĺźadne zajÄ cia Ci nie przepadnÄ . Wystarczy,
Ĺźe wczeĹ niej zgĹ osisz, Ĺźe nie moĹźesz byÄ na czas.
Co zyskujesz ?
ZaczynajÄ c naukÄ przez Skype masz zapewnionÄ wyjÄ tkowa efektywnoĹ Ä .
Zobaczysz, Ĺźe przestaniesz mieÄ problemy ze swobodnym rozumieniem.
Taka nauka jest teĹź po prostu TAĹ SZA niĹź wiÄ kszoĹ Ä kursĂłw stacjonarnych,
bo odpadajÄ koszty lokali, dojazdĂłw....
Jak zaczÄ Ä ?
WejdĹş teraz na mojÄ stronÄ internetowÄ : www.niemiecki-skype.pl i zapisz siÄ na
prĂłbne zajÄ cia gratis lub napisz do mnie maila.
Dostaniesz ode mnie komplet informacji oraz instrukcjÄ , jak zaczÄ Ä naukÄ .
Napisz do mnie TERAZ!
Jolanta
Dyplomowany lektor niemieckiego
MĂłj mail: jolanta.niemiecki@interia.pl
MĂłj: 790-701-508
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Strona z darmowymi materiaĹ ami, filmami z napisami:
https://www.facebook.com/pages/Niemiecki-przez-Skype/170128373124894?ref=hl
PS 1
ZachÄ cam CiÄ do nauki niemieckiego przez Skype. Zanim siÄ zdecydujesz,
pierwszÄ lekcjÄ otrzymujesz GRATIS. Zapisz siÄ i przekonaj siÄ , jakie to skuteczne.
PS 2
Wystarczy mieÄ sĹ uchawki do telefonu komĂłrkowego, komputer
oraz poĹ Ä czenie z Internetem. No i oczywiĹ cie DARMOWE konto Skype.
JeĹ li nie masz, pomogÄ Ci je zaĹ oĹźyÄ .

Dane kontaktowe

E-mail:
Telefon:

jolanta.niemiecki@interia.pl
790701508

Link do ogłoszenia: http://http://ogloszeniaslaskie.pl/pokaz_sz_ogl.php?idogl=6771
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