
SZYBKI START
INDYWIDUALNE WSPARCIE JĘZYKOWE



PIOTR KRUK

Poliglota i praktyk biznesu.  Od kilkunastu lat zarządza zespołami

sprzedaży w ponad 20 krajach Europy Środkowo-Wschodniej

wykorzystując w codziennej pracy kilka języków obcych

jednocześnie. Obecnie posługuje się 7 językami obcymi. Autor

bloga mówić.pl, który już w pierwszym roku przyciągnął setki

czytelników. Uczy się języków obcych w tak zwanym

międzyczasie. Korzystając z własnego doświadczenia wspiera

osoby indywidualne w opanowaniu dowolnego języka w ciągu 

6 miesięcy, a firmy w podnoszeniu kwalifikacji ich pracowników.
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BRIEF
Wypelniasz

By program nauki był idealnie dostosowany do Ciebie, chcemy wiedzieć jak żyjesz, jak

pracujesz i jak spędzasz czas wolny. Dlatego poprosimy Cię o wypełnienie formularza,

dzięki któremu dowiemy się jak funkcjonujesz i jakie metody nauki wybrać, by były
zgodne z Twoimi obowiązkami i aktualną sytuacją zawodową oraz rodzinną. 



PROGRAM
My tworzymy

Tak jak odcisk palca, tak każdy z nas jest inny. Wiemy, że nauka języków

przebiega inaczej u osób mających dzieci, inaczej u tych, którzy pracują na 

3 zmiany, a jeszcze inaczej u tych, którzy większość swojego czasu pracy

spędzają w aucie. Każdy z nich wymaga innego podejścia do nauki języków

i innego programu. Tworzymy go specjalnie dla Ciebie.  



GRUPA FB
Powstaje Stworzona specjalnie dla Cienie grupa na

Facebooku to miejsce, dzięki któremu masz

dostęp do ciekawych źródeł, linków z

najlepszymi kanałami YouTube, podcastów i

całego planu działania na poszczególne

tygodnie. To dzięki niej możemy podpowiadać
Ci z czego korzystać i motywować do działania. 



KONSULTACJE
Wspólnie przeprowadzamy

To właśnie wtedy omawiamy cały plan działania i stworzony dla Ciebie PROGRAM.

Podczas trwającej aż 1,5 godziny rozmowy ustalamy dokładnie, od czego zaczynamy, co

robimy, a czego należy unikać. Wyjaśniamy Ci według jakich zasad działamy i czego

możemy się spodziewać po pierwszych tygodniach nauki. Potem już idzie z górki. 



START
Czas!

Skoro wiesz, co robić, masz program działania, na zamkniętej grupie FB

wszelkie źródła, materiały i wsparcie - czas wystartować. Teraz więcej

zależy od Ciebie, od Twojego nastawienia i kreatywności. Wierzymy, że

teraz Twoja nauka języków mocno przyspieszy i że rozkochasz się w

nowym języku. Ale nie zostawiamy Cię z tym wszystkim, ponieważ...  



WSPARCIE
4 tygodniowe

Tak. Aż przez 4 tygodnie będziemy Cię wspierać i analizować Twój

proces uczenia się. Otrzymasz specjalny kalendarz, dzięki któremu

będziemy dokładnie wiedzieć jak się uczysz, z czego korzystasz i ile tego

jest. Dzięki temu będziemy mogli pomóc Ci, być nauka przebiegała
jeszcze łatwiej, jeszcze szybciej i jeszcze przyjemniej. 



TO CO NAJWAŻNIEJSZE
CZYLI  NA CO ZWRACAMY UWAGĘ



Wiemy, że większość uczących się
dużo rozumie, ale niewiele mówi. 

Lub po prostu boi się mówić. Dlatego

kładziemy nacisk na komunikację i

automatyzację językową. W ten

sposób nauczysz się reagować na

sytuacje nawet będąc zaskoczonym,

a odpowiadanie na pytania stanie się
czymś naturalnym. 

Nacisk na
mówienie



Nauka z książek to już miniona

epoka. A ponieważ jesteś osobą
zapracowaną i z trudem znajdujesz

czas na dodatkowe sprawy,

stworzyliśmy dla Ciebie bazę
narzędzi, dzięki którym możesz

uczyć się niemal wszędzie. I do tego

jak przyjemnie! 

Nacisk na nowe
technologie



Jeśli już po tygodniu poczujesz, że sporo

umiesz, że stać Cię na pierwszą prostą
rozmowę, to wiesz, że wszystko jest

możliwe. Poczucie, że praca przynosi

realne efekty jest kluczowa dla naszej

motywacji. Dlatego w

charakterystyczny dla nas sposób

doprowadzamy do tego, byś już w ciągu

kilku dni zaczął myśleć w nowym

języku obcym i poczuł, że to naprawdę
działa. 

Nacisk na
szybkie efekty



To coś, w czym się specjalizujemy.

Nasze doświadczenie w pracy w 20

krajach Europy podpowie Ci, jak zacząć
lepiej komunikować się w języku

obcym w pracy, jak pisać pierwsze e-

maile i jak opanować specjalistyczne

słownictwo. Wszystko czego

potrzebujesz, by rozwijać swój biznes

na międzynarodowych wodach.

Nacisk na
biznes

MOSKWA

ZAGRZEB BUDAPESZT



TO JAK? 

DZIAŁAMY?


