Verbeter je Engels
met Smart Courses !
Krap in uw tijd en toch gericht aan uw Engels werken? Dan
zijn onze Smart Courses iets voor u. Dit zijn korte cursussen
of workshops die slechts één specifiek onderwerp tot doel
hebben en dus uiterst effectief werken. Wij bieden u de
volgende Smart Courses aan:

www.tec-services.nl

Smart Course
Presenting

Inhoud

Oefen de elementaire principes van presenteren in het
Engels en omgaan met je publiek.

P
3 tot 5 sessies

the Language of Meetings & Zeg het juiste woord op het juiste moment op de juiste
Discussions
manier en kom overtuigend over.

3 tot 5 sessies

Business Roles

Intensieve rollenspellen met echte kwesties en dus oefenen
met het voeren van besprekingen en je mannetje staan!

5 sessies

Socialising

Hoe hou je je zakenrelatie aangenaam bezig en vertel je
over koetjes en kalfjes? Dat oefen je hier.

3 tot 5 sessies

Social chit-chat

Hoe knoop je een praatje aan en hoe reageer je erop; dat
oefenen we hier.

3 sessies

Telephone English

Telefoon conventies, goed en efficiënt en netjes
communiceren aan de telefoon, en zorgen dat je overkomt
als het boegbeeld van je bedrijf.

3 tot 5 sessies

Shorter Grammar Course I

De Tijden: - hoe zat het ook alweer met Past en Perfect
tenses?

5 sessies

Shorter Grammar Course II

Zinsbouw: in spreektaal niet, in schrijftaal wel belangrijk;
en hoe maak je complexe zinnen? Hoe raak ik uit die
Nederlandse valkuilen?
Maak uw eigen leerprogramma om efficiënt uw eigen
nieuwe woorden te leren.

3 sessies

Vocabulary Building
Hosting

No Double Dutch
Jargon

3 tot 5 sessies

Treedt op als gastvrouw voor bezoekende zakenrelaties; stel 2 tot 3 sessies
ze op hun gemak, leidt ze rond en leg ze in de watten: welk
Engels komt daar bij kijken?
Ga ervoor om niet meer die typische Nederlandse fouten in 3 tot 5 sessies
je Engels mee te nemen; leer dat hier àf en echt Engels áán!
Verzamel en verwerk uw vakjargon in een handige
werkvorm en leer ze al doende!

3 tot 5 sessies

Smart Course

Inhoud

P

Pronunciation Practice

Niet alleen uitspraak is belangrijk, vooral de juiste intonatie
laat je echt “Engels” klinken!

1 tot 3 sessies

Easy Correspondence

Steeds minder brieven en steeds meer e-mail, maar wat
belangrijk blijft is goed formuleren, spellen, en duidelijk
overkomen.

3 tot 5 sessies

Writing e-mails

Kort en duidelijk en in treffende bewoordingen je
boodschap overbrengen in e-mails met een aantal handige
kant-en-klare uitdrukkingen achter de hand.
De belangrijkste verschillen tussen beide Engelse talen,
spellingsregels en typische problemen en ook: uitspraak!

3 tot 5 sessies

British English & American
English Spelling

1 tot 3 sessies

Verbeter snel je communicatieve vermogen
met deze korte en gerichte workshops
Inschrijving
Sessies

Individueel of groepen
Prijzen
Locatie
Certificate

Een sessie is bij ons 1½ uur, dus 3 sessies is 4½ uur, dus nagenoeg 1 dagdeel.
U kunt derhalve in 1 dag een gehele Smart Course doen, bij u op het bedrijf
zodat u niet weg hoeft. De aangegeven sessies zijn gemiddelden; afhankelijk
van uw leervraag bepalen we samen de lengte van de training.
Deze sessies zijn uitermate geschikt voor zowel individuen als groepen.
U kunt individueel inschrijven of als groep. Kleine groepjes van 4 tot 6
personen werkt het beste.Even aantal is wenselijk.
Groepsprijs is € 120,– per klokuur voor groepen van 4 tot 6 personen,
• 1-op-1 Sessies v.a. € 75,– p.u.
• Prijzen exclusief reiskosten en BTW.
Deze workshops kunnen naar keuze in-company of extern georganiseerd
worden.
Voor meer info: info@tec-services.nl of bel onderstaand nummer.
Na afloop ontvangt u, ten bewijze van uw deelname, een Certificate of
Achievement met vermelding van de cursusinhoud en een presentje!

www.tec-services.nl
Frans Plaizier • TEC-services
info@tec-services.nl
tel: +31 (6) 51472170

Tailor-made English in-Company services

