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TYTUŁ:  Mów po niemiecku – indywidualnie dla dorosłych

CENA: DO UZGODNIENIA

PARAMETRY:

DANE KONTAKTOWE:

  Sprzedający:  (.: maska2 :.)
  Adres:
  Miasto: Cała Polska
  Województwo: lubuskie
  Telefon: 790701508
                

OPIS:

Wybierasz się do pracy albo pracujesz w za granicę? Nie masz
czasu ani możliwości, żeby chodzić na kursy stacjonarne lub
integracyjne?

Chcę zaproponować Ci skuteczną i łatwą naukę niemieckiego przez Internet
(darmowy program do rozmów Skype).

Jestem profesjonalnym lektorem, mam za sobą lata doświadczeń.
Wiele dorosłych osób nauczyłam mówić i rozumieć po niemiecku.
Mogę Cię zapewnić: ta metoda GWARANTUJE rewelacyjne efekty.
Dlaczego warto wybrać zajęcia indywidualne?
Po pierwsze - uczysz się mówić, a nie tracisz czasu na
kursach wieloosobowych lub integracyjnych.  Najczęściej na takich
kursach zjada Cię stres, który Cię blokuje oraz w tłumie ludzi nie widzisz
efektów.

Po drugie - możesz się uczyć, niezależnie od godzin Twojej
pracy i innych zajęć, ponieważ to Ty ustalasz dni
i godziny zajęć.

Po trzecie - żadne zajęcia Ci nie przepadną.  Wystarczy,
że wcześniej zgłosisz, że nie możesz być na czas.

Co zyskujesz ?
Zaczynając naukę przez Skype masz zapewnioną wyjątkowa efektywność.
Zobaczysz, że przestaniesz mieć problemy ze swobodnym rozumieniem.
Taka nauka jest też po prostu TAŃSZA niż większość kursów stacjonarnych,
bo odpadają koszty lokali, dojazdów....
Jak zacząć ?
Wejdź teraz na moją stronę internetową: www.niemiecki-skype.pl i zapisz się na
próbne zajęcia gratis lub napisz do mnie maila.
Dostaniesz ode mnie komplet informacji oraz instrukcję, jak zacząć naukę.
Napisz do mnie TERAZ!

Jolanta
Dyplomowany lektor niemieckiego
Mój mail: jolanta.niemiecki@interia.pl
Mój: 790-701-508
 
Strona z darmowymi materiałami, filmami z napisami:
https://www.facebook.com/pages/Niemiecki-przez-Skype/170128373124894?ref=hl
PS 1
Zachęcam Cię do nauki niemieckiego przez Skype. Zanim się zdecydujesz,
pierwszą lekcję otrzymujesz GRATIS. Zapisz się i przekonaj się, jakie to skuteczne.
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PS 2
Wystarczy mieć słuchawki do telefonu komórkowego, komputer
oraz połączenie z Internetem. No i oczywiście DARMOWE konto Skype.
Jeśli nie masz, pomogę Ci je założyć. 


