Üzleti angol
Online tananyag tematikus hangfájlokkal
A kurzushoz bármikor
csatlakozhat.

Online képzés

Leckék: Jana Klapilová
Hangfájlok: Fertaly Zita

A leckék fő témái:

Listaár: 39.900 Ft+áfa/fő

1. lecke: Kommunikáció a munkahelyen






Az üzleti levelezés szabályai
Hivatalos programok szervezése, egyeztetése
Small talk rendezvényeken, fogadásokon
Nyelvhelyesség – Kontraszt és összehasonlítás,
passzív szerkezetek
Hangfájl: Communication

2. lecke: Klasszikus üzleti folyamatok






Pénzügyi és banki folyamatok
Megrendelés leadása
Az alku nyelvezete
Nyelvhelyesség – Feltételes mód
Hangfájl: Banking

3. lecke: Marketing és termékpromóció






Termékismertetés
Prezentáció készítése
Panasztétel, panaszkezelés
Nyelvhelyesség – Jövő idő, ok-okozati
összefüggések
Hangfájl: Marketing

4. lecke: HR-folyamatok és vezetői készségek






Igen,

Toborzás
Vállalati kultúra és munkavállalói kapcsolatok
Vállalati felépítés és vezetőség
Nyelvhelyesség – Befejezett múlt és jelen
Hangfájl: HR and leadership skills

KEDVEZMÉNYES JELENTKEZÉSI LEHETŐSÉGEK
Csoportos jelentkezési akció*:
Amennyiben egy cégtől többen jelentkeznek, 2 fő esetén
5%, 3 fő esetén 10%, 4 vagy annál több jelentkező esetén
15% kedvezményt biztosítunk a részvételi díjból.
10% mikrokedvezmény*
Mikrovállalkozásoknak,
egyéni
vállalkozóknak
és
magánszemélyeknek 10% kedvezmény. Ehhez a
megrendelés során a MIKRO10 kuponkódot kell
megadnia.
FAM tagoknak ingyenes!
A Fórum Akadémia Membership tagoknak ingyenes a
részvétel! További részletekért látogassa meg a
www.forumakademia.hu weboldalt!
*A kedvezmények nem összevonhatók, de minden esetben a jelentkező
számára legkedvezőbb opciót vesszük figyelembe.

Részvételi feltételek
Jelentkezését a részvételi díjról szóló átutalásos
számlánkkal igazoljuk vissza. A Kiadó a változtatás jogát
fenntartja.

fővel jelentkezem az Üzleti angol c. képzésre!

830109
Jelentkezési lap (A *-gal jelölt mezők kitöltése szükséges a megrendelés érvényességéhez!):
*Cég neve, címe

*Cég adószáma, fő tevékenysége
*Megrendelő neve, e-mail címe, telefonszáma

*Jelentkező neve, e-mail címe, telefonszáma
*Jelentkező neve, e-mail címe, telefonszáma

*Jelentkező neve, e-mail címe, telefonszáma
Dátum

Aláírás

Önkéntesen hozzájárulok ahhoz, hogy
nevemet, e-mail címemet, telefonszámomat és
postacímemet a Forum Média Kiadó Kft.
promóciós anyagok küldése céljából kezelje,
hogy engem általánosan, vagy számomra
személyre
szabottan
tájékoztasson
a
kiadványairól, képzéseiről, szolgáltatásairól,
eseményeiről, híreiről. Tudomásul veszem, hogy
adataimat a Forum Média Kiadó Kft. a GDPR
(EU 2016/679. sz. rendelete), valamint
vonatkozó más hatályos jogszabályok alapján
kezeli.
Kijelentem,
hogy
önkéntes
hozzájárulásomat bármikor visszavonhatom, és
így
a
promóciós
anyagról
bármikor
leiratkozhatom emailben a forum-media@forummedia.hu e-mail címen, telefonon a (1) 2732090-es elérhetőségen, vagy postai úton, a
1139 Budapest, Váci út 91. címre küldött
levélben.
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