
  

  Speak & Go InternationalSpeak & Go International  
запрошує взяти участь взапрошує взяти участь в
Мотиваційній Програмі Мотиваційній Програмі 

    



  

““Англійська заАнглійська за  45 днів”45 днів”

    Зустрінь літо з Зустрінь літо з англійською!англійською!



  

Виграші та ПеревагиВиграші та Переваги
Програми:Програми:



  

 
Унікальність!Унікальність!

Лише за 45 днів 
вивчення матеріалу, 

який зазвичай 
займає  4-5 місяців; 



  

Швидкість!Швидкість!

Ви отримуєте доступ до
Банку Англійських Слів 

з ефективними
прийомами і методиками
швидкого вивчення слів;



  

Практичність!Практичність!

Ви отримуєте доступ до 
Циклу Вправ  для розвитку 
пам'яті та концентрації уваги;



  

А ТАКОЖ:

Професійні Професійні 
рекомендації!рекомендації!

Покрокові Методичні
Рекомендації 

для прискореного вивчення
англійської мови;



  

Інноваційність!Інноваційність!

Мотиваційні Техніки і
Відео Результати 

особисто від викладача в
форматі  онлайн;



  

Особистий Кабінет та всі
Необхідні Матеріали 

для навчання;  

Зручність!Зручність!



  

 
Особистий СупровідОсобистий Супровід 

протягом всієї програми
“English in 45 days”



  

Що на Вас чекає вЩо на Вас чекає в
результатірезультаті
програми?програми?



  

1) Ви вільно спілкуєтеся в контекстних ситуаціях 
програми (від 20 до 40 тем);

2) Ви навчитеся ставити правильну вимову особливих
англійських звуків;

3) Ви навчитеся сприймати іноземну мову на слух;

4) Ви навчитеся правильно шукати і читати
інформацію англійською мовою;

5) Навчитесь запам'ятовувати до 30 нових слів 
прямо на занятті за допомогою прискореної
методики;

6) Дізнаєтеся секрети прискореного вивчення
англійської мови, перевірені на мільйонах студентів
всього світу.

NEW!
45 days!



  

Тривалість програми Тривалість програми 
English in 45 days English in 45 days 

            14 квітня – 28 травня 2017 року (6,5 тижднів)14 квітня – 28 травня 2017 року (6,5 тижднів)

Під час програми з Вами працюють Під час програми з Вами працюють 
наші експертинаші експерти

                21 день по три години та 24  дні дистанційна21 день по три години та 24  дні дистанційна
підготовка підготовка 



  

Вартість програмиВартість програми
(група 4-6 учасників)(група 4-6 учасників)

            9.200 грн*9.200 грн*

*Реєстрація закінчується за тиждень до початку*Реєстрація закінчується за тиждень до початку
програмипрограми



  

Наша місія – допомогатиНаша місія – допомогати
людям в особистому талюдям в особистому та

професійному розвитку запрофесійному розвитку за
допомогою англійскої мови ідопомогою англійскої мови і

міжнародного досвідуміжнародного досвіду



  

Наші клієнти – щасливі клієнти, тому щоНаші клієнти – щасливі клієнти, тому що
відчувають результат щодня!відчувають результат щодня!



  

Enjoy your English &  Enjoy your English &  
Practice it every day!Practice it every day!



  

Реєстрація 044 – 290 - 70 - 30Реєстрація 044 – 290 - 70 - 30
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