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                    SZKOLENIE OTWARTE Z ZAKRESU BUSINESS ENGLISH 

 

BUSINESS EXPERT ACADEMY 

 

“Master Your Business English Skills"- Język angielski w biznesie 

 

Tryb szkolenia:   

 

Szkolenie otwarte / weekendowe  ( sobota)   Gliwice / Katowice     godz. 9:00-16:00 

 

Lokalizacja: Hotel Silvia Gold Gliwice / Hotel Altus Katowice 

 

Ramowy program szkolenia: 

Employment Trends & HR -Vocabulary Practice & Discussion 

Marketing & Branding - Vocabulary Practice & Discussion 

Finance & Money - Vocabulary Practice & Discussion 

Management & Risk Management - Vocabulary Practice & Discussion 

Customer Service - Vocabulary Practice & Discussion 

 

 

Szanowni Państwo, 

 

Pragniemy zaprosić Państwa na jednodniowe warsztaty językowe poświęcone  terminologii 

angielskiej z zakresu języka biznesu pt. „ Master Your  Business English  Skills ”. 

Warsztaty prowadzone w ramach Business Expert Academy to intensywne oraz w pełni 

interaktywne praktyczne sesje szkoleniowe z wykorzystaniem różnorodnych metod 

aktywizujących ułatwiających płynne przyswajanie nowej wiedzy (m.in.: ćwiczenia 

praktyczne, materiały audio/wideo, studium przypadku, burza mózgów) 

Odbiorcy:  

Szkolenie zostało zaprojektowane dla osób, które z racji swoich zainteresowań lub pracy 

zawodowej mają potrzebę rozszerzenia angielskiej terminologii w zakresie języka biznesu. 

Szkolenie poprawi Państwa umiejętność rozumienia tekstów zaczerpniętych z literatury 

fachowej oraz umożliwi płynne posługiwanie się terminologią biznesową 

. Wśród poruszanych zagadnień znajdują się m.in.: zarządzanie, marketing,  
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zatrudnienie i zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie ryzykiem, finanse przedsiębiorstw, 

rodzaje kosztów, obsługa klienta  i wiele innych. 

 

Minimalny wymagany poziom zaawansowania językowego uczestnika szkolenia to poziom 

średnio-zaawansowany (B1 wg Europejskiej Skali Umiejętności Językowych znanej jako 

CEFR). Osobom zainteresowanym Koordynator ds. Metodyki zaleca wypełnienie testu 

kwalifikacyjnego lub też wzięcie udziału w krótkiej rozmowie telefonicznej w celu określenia 

poziomu kompetencji językowej. 

 

Cel szkolenia:  

Celem szkolenia jest rozwijanie  i poszerzenie zakresu słownictwa z języka angielskiego w 

biznesie. Udział w szkoleniu znacząco podniesie Państwa umiejętności językowe i przygotuje 

do pracy w zespołach anglojęzycznych. 

 

Koszt szkolenia: 250 zł  ( * dla pierwszych 3 zgłoszeń - 10% zniżki.)  

 

Cena obejmuje:  

- udział w szkoleniu 

- serwis kawowy 

- materiały szkoleniowe 

- certyfikat uczestnictwa Business Expert Academy 

- konsultacje poszkoleniowe 

- dostęp do Newsletter Business Expert 

 

*Warsztaty zostaną zrealizowane przy utworzeniu się grupy minimum 10 osób. 

Lokalizacja 

Szkolenia otwarte organizujemy korzystając z atrakcyjnych lokalizacji hotelowych w 

wybranych miastach regionu Śląska. Zajmujemy się również koordynacją szkolenia od strony 

organizacyjnej jak i zapewniamy przerwę kawową oraz poczęstunek. 

Warunki uczestnictwa / Rejestracja 

W szkoleniu otwartym może wziąć udział każdy chętny uczestnik, osoba prywatna a także 

pracownik firmy wydelegowany do udziału w szkoleniu po wypełnieniu i przesłaniu do nas 
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na adres sekretariat@business-expert.pl skanu formularza zgłoszeniowego, który przesyłamy 

Państwu po wcześniejszym zgłoszeniu drogą telefoniczną lub elektroniczną. 

Informacje nt. aktualnych terminów, lokalizacji oraz tematyki poszczególnych szkoleń znajdą 
Państwo na: 

• naszej stronie internetowej www.business-expert.pl, 

• profilu na Facebooku https://www.facebook.com/BUSINESSEXPERTPL  

• portalu Inwestycja w Kadry  http://www.inwestycjawkadry.info.pl/szkolenia-jezyki-

angielski,sk,4,19.html 

W celu uzyskania bliższych informacji  zachęcamy również do bezpośredniego kontaktu z 

BUSINESS EXPERT. 

Organizator: BUSINESS EXPERT Gliwice         www.business-expert.pl 

Kontakt:              Tel:  604 47 95 97                   Email: sekretariat@business-expert.pl
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