
Pracodawco / Przedsiębiorco,

Proszę odpowiedzieć na poniższe 
pytania:

1. Czy angielski jest dla Ciebie lub dla twoich pracowników językiem obcym, 
używanym na codzień w firmie?

2. Czy niektórzy z pracowników miewają problemy z porozumieniem się po 
angielsku między sobą lub z klientami? 

3. Czy czasami wydaje ci się, że mógłbyś/mogłabyś mieć więcej klientów 
gdybyś sam/a lub twoi pracownicy lepiej mówili po angielsku?

Jeśli na którekolwiek z powyższych pytań odpowiedziałeś/aś 
twierdząco, jesteśmy przekonani, że nasza oferta mogłaby przynieść 
korzyści Tobie i Twojej firmie.

Jak możemy pomóc?
Jesteśmy przekonani, że inwestycja w szkolenie językowe pracowników może bezpośrednio 
wpłynąć na poprawienie komunikacji w firmie, lepszą obsługę klienta i poszerzenie rynku. 
Twoi pracownicy na pewno docenią też fakt, że dbasz o ich rozwój. Wydatki na szkolenie 
językowe  można  w  całości  wpisać  w  koszty  zmniejszając  tym  samym  obciążenie 
podatkowe. 

Kim Jesteśmy  ?  
YourEnglish.ie  jest  szkołą angielskiego działającą w Dublinie od 3 lat.  Specjalizujemy się w wieczorowych i 
weekendowych  kursach  angielskiego  dla  emigranów,  którzy  mieszkają  i  pracują  w  Irlandii.  Do  niedawna 
działaliśmy  wyłącznie  pod  marką  Polskiej  Szkoły  Angielskiego  w  Dublinie.  Dzięki  zdobytemu 
doświadczeniu postanowiliśmy udostępnić nasze usługi wszystkim emigrantom w Dublinie, pod nową marką 
YourEnglish Language School,  ale nadal  Polacy stanowią naszą priorytetową grupę klientów.  Naszą 
podstawową  usługą  są  rzetelnie  prowadzone  i  profesjonalnie  przygotowane  10-tygodniowe  kursy  na  8 
poziomach zaawansowania w małych, średnio 6-osobowych grupach. Zajęcia prowadzone są według naszego 
autorskiego  programu,  a  opracowane przez  nas  materiały  (w cenie  kursu)  uwzględniają  irlandzki  kontekst 
językowy i kulturowy.  

Angielski w miejscu pracy   – warunki i ceny  
Ze względu na międzynarodowy charakter wielu firm poszerzyliśmy naszą ofertę o 
kursy angielskiego na miejscu w firmie.  Oferujemy zarówno kursy grupowe jak i 
indywidualne. Program zajęć jest dopasowywany do potrzeb danej firmy i wymagań 
stawianych pracownikom na danych stanowiskach pracy. Kurs poprzedza spotkanie, 
na którym ustalany jest program dopasowany do profilu  przedsiębiorstwa.  Ceny 
kursów zależą od ilości uczestników i godzin zajęć, lokalizacji i złożoności oczekiwań 
firmy. W każdym przypadku są to ceny niezwykle konkurencyjne,  na przykład w 
grupach  6-osobowych  i  kursach  12-tygodniowych  cena  za  uczestnika 
kształtuje się na poziomie 5.50 Euro za lekcję. Z naszej oferty skorzystało już 
kilka  polskich  i  irlandzkich  firm  zatrudniających  Polaków.  Lista  referencji  jest 
dostępna na życzenie klienta.

Aby umówić się na bezpłatny test angielskiego i spotkanie celem 
omówienia potrzeb językowych w Twojej firmie – prosimy o telefon 

na numer 085 158 1428 lub e-mail na adres: info@yourenglish.ie 
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