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TYTUŁ: Nauczę Cię angielskiego na żywo przez Skype

CENA: DO UZGODNIENIA

PARAMETRY:

DANE KONTAKTOWE:

  Sprzedający:  (.: maska2 :.)
  Adres:
  Miasto: Cała Polska
  Województwo: podkarpackie
  Telefon: 575249030
                

OPIS:

Czy przeszło Ci przez głowę, żeby po prostu mówić po
angielsku?
I nie chodzi mi o to, żeby myśleć co powiedzieć tylko po prostu mówić.  
Daj mi 3 minuty i zobacz jak w prosty sposób pomogę Ci przez Internet.
Ja nazywam się Joanna i po prostu LUBIĘ UCZYĆ angielskiego.
Zanim na prawdę pomyślisz jak to będzie kiedy wreszcie zaczniesz
dobrze mówić po angielsku... Zobacz sama: 
1. Motywacja - raz ją miałam
a raz nie,  
2. Czas - najczęściej go nie miałam,  
3. Zmęczenie - ciężko uczyć się po pracy, kiedy człowiek jest zmęczony,
4. Mistrzyni wymówek  - tutaj znalazłam zawsze coś, żeby jednak się nie uczyć, np.,  
nie mam czasu, nie chce mi się, pracuję na zmiany,
przecież już próbowałam już i nic z tego nie wyszło...
W czasie naszej pierwszej rozmowy poproszę Cię o jedną rzecz,
Wiesz jaką? Żebyś powiedziała mi dlaczego chcesz mówić po angielsku.
Nawet nie wiesz jakie to ważne.
Po naszej pierwszej rozmowie będę wiedzieć na czym Ci zależy.
Przygotuję nasze spotkania pod Ciebie.
Darmowe materiały do nauki prześle Ci na Twojego maila.
Zastanawiasz się co zrobić dalej? Napisz do mnie dzisiaj.
Być może o tym nie wiesz ale jesteś o krok od osiągnięcia Twojego celu.
Będziesz mówić i rozumieć angielski. Pomogę Ci w tym.
Masz moje wsparcie. Porozmawiamy.
Jeśli Ci się spodoba zostaniesz!
W tym miesiącu mam jeszcze wolne terminy dla 3 osób.
Napisz do mnie już TERAZ.  Umówmy się na rozmowę i pierwsze zajęcia
gratis. Tylko tyle i aż tyle.

Joanna
Mój mail: joanna.angielski@interia.pl
Tel: 575 249 030
Wejdź na mają stronę: www.angielski-skype.pl
Jestem osobą pogodną. Lubię ludzi.
Lubię skutecznie uczyć dorosłych.

PS Może się zastanawiasz czy warto, czy znajdziesz czas...?
Daj sobie szansę i po prostu napisz do mnie.
Wspólnie znajdziemy rozwiązanie. Tak sobie myślę,
że skoro przeczytałaś wszystko co napisałam,
to coś Cię ciągnie do angielskiego. 


