TAKE OFF AND SPEAK

Cursos d’anglès en línia
El curs d’anglès en línea, és una manera excel·lent d’aconseguir que els estudiants rebin
la nostra experta matrícula en anglès.
El programa d’aprenentatge en línia és un curs divertit, eficaç i de baix cost per ajudar a
millorar l’anglès general amb un nivell molt alt d’orientació i retroalimentació dels tutors.
Un cop finalitzeu el vostre curs d’anglès en línia, rebrà un certificat que consti clarament
el vostre nivell d’idioma d’anglès, a més de descripcions detallades de les vostres
habilitats en anglès.
A qualsevol lloc que estiguis al món, ara pots estudiar des de la comoditat de la teva llar,
despatx o en moviment amb TAKE OFF AND SPEAK.
Feu una ullada a continuació als nostres cursos de baix cost per Skype i Anglès en línia

PREU: 9,75 EUROS PER PERSONA (UNA HORA). MÀXIM 6 ALUMNES PER
CLASSE

Lliçons individuals de Skype
Els antics estudiants poden continuar els seus estudis amb lliçons en línia. Aquestes són
també una manera excel·lent de que els nous estudiants puguin beneficiar-se de la
matrícula individual en anglès amb els nostres professors amb experiència.
Les lliçons en línia són cursos d'un a un, de manera que el contingut de les lliçons se
centra en els requisits específics en anglès de cada estudiant.
Tant si la vostra necessitat és general, empresarial o acadèmica, les nostres lliçons
d’anglès en línia compliran els vostres objectius.
Sigui quina sigui la necessitat, volem assegurar-nos que el vostre rendiment en anglès
millori molt, i que sigui quin sigui el propòsit, us sentireu més segurs quan feu servir
l’anglès.
Per parlar o reservar aquest curs, poseu-vos en contacte amb nosaltres al telèfon
972602152 o per correu electrònic: info@takeoffandspeak.com

PREU: 25 EUROS PER LLIÇÓ (45 MINUTS)

TAKE OFF AND SPEAK

Online English Courses
Take off and speak Online English Course is an excellent way for students to receive
our expert English tuition.
The online learning programme is fun, effective, low-cost course to help improve your
General English with a very high level of tutor guidance and feedback.
Once your online English course is completed you will receive a certificate, which
clearly states your finishing English language level, along with detailed descriptions of
your English skills and ability.
Wherever you are in the world you can now study from the comfort of your home,
office or on the move with TAKE OFF AND SPEAK. Have a look below at our low-cost
Skype and Online English courses
PRICE: 9.75 EUROS PER PERSON (ONE HOUR). MAXIMUM 6 STUDENTS PER CLASS

Individual Skype Lessons
Former students can continue their studies with online lessons. These are also a great
way for new students to benefit from Individual English tuition with our experienced
teachers.
Online lessons are one-to-one courses, so the lesson content focuses on each student’s
specific English requirements.
Whether your need is General, Business or Academic, our online English lessons will
meet your objectives.
Whatever the need, we aim to make sure that your performance in English is greatly
improved, and that no matter what the purpose, you feel more confident when using
English.
To discuss or book this course please contact us by phone +34 972602152or e-mail
info@takeoffandspeak.com
PRICE: 25 EUROS PER LESSON (45 MINUTES)

