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Poslovna angl
escina

Osvežitev angleške slovnice (English tenses) – angleški časi

Učinkovito poslovno dopisovanje (Business correspondence) - osnove 
in primeri pisanja dopisov in e-pošte: povpraševanje, ponudba, 
vabilo, reklamacija, …

Klepet po angleško (English for socialising) – nešteto fraz, ki vam
bodo pomagale začeti in izpeljati pogovor v angleškem jeziku

Angleščina za potovanja (English for traveling) – uporabne fraze 
za turistična in poslovna potovanja

Telefoniranje brez zadrege (English for telephoning) - različne
situacije in primeri telefonskih pogovorov

Angleščina v poslovnem svetu (English for daily business 
interactions) – sprejem gostov, klepet o nepomembnih stvareh, 
ki nam odpira vrata, ustvarja nova prijateljstva ter prebija led pred 
pomembnimi poslovnimi sestanki in drugimi dogodki, pogovor 
s poslovnimi partnerji, sestanki, pogajanja…
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6 delavnic po 4 šolske ure
Intenzivnost: 

Potrebno je predznanje, ki ustreza znanju jezika po zaključku srednje šole.

Cena: 192,00 EUR + DDV

ali 2 obroka po 96,00 EUR + DDV

Začetek: maj 2014 (prijave zbiramo do 23. aprila 2014)

dvakrat na teden v prostorih GZS OZ Posavje v Kršem

6 delavnic, 6
 ciljev



Vpis v 

POSLOVNE DELAVNICE

(izpolni pisarna)

(prosimo, ČITLJIVO izpolnite vse rubrike)

Priimek udeleženca:

Ime:

Naslov:

Pošta in p. št.:

Opombe (predznanje):

E-pošta:

GSM:

Datum rojstva:

YURENA, d.o.o. Novo mesto, Glavni trg 11, ki jo zastopa direktorica Irena Golobič in

a) CELOTNI ZNESEK: 

     - v 8-ih dneh po prejemu računa

b) NA OBROKE: 2 x po 96,00 EUR + 22 % DDV = 117,12 EUR

     - 1. OBROK OB VPISU s položnico

192,00 EUR + 22 % DDV = 234,24 EUR

YURENA, d.o.o.
Prokurist
Katica Golobič

 

2014

Označite status:

zaposlen v: brezposeln dijak / študent upokojenec

Vpis v  

POSLOVNE DELAVNICE

Označite jezik: ANGLEŠČINA NEMŠČINA

Minimalno število udeležencev je 6. V primeru manjšega števila prijav veljajo drugačni pogoji. Gradivo za udeležence je vključeno v ceno tečaja.
V primeru odstopa od tečaja (če ne gre za višjo silo) prijava ostane v veljavi in je plačnik dolžan poravnati celotne stroške izobraževanja.
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