ring idag
og få mere

information

telefon +45

70 204 305 det starter her

info@teachtrain.dk

www.teachtrain.dk

sprog
Din undervisning i

starter her

sprog efter netop dit behov
Susanne Saltzstein,
stifter af Teach • Train.
Vi glæder os til
at undervise dig!

Dine individuelle behov
Dit kursus bliver skræddersyet efter dine
individuelle behov. For hver deltager udarbejder vi det program, der bedst imødekommer dit/deltagerens mål, ønsker
og behov. Emnet? - Det er dit valg!

forretning eller fritid
Hvad er dine specifikke behov? Er det:

• Forretningssprog
• Fritid og rejser
• Indkøb og café
• Præsentationer, salg, telefon
• Medicinske udtryk og termer
• Sociale sammenkomster
• En samtale med din kollega

på kontoret? - eller over frokosten?

• Eller noget helt andet?

Det kan også være din udtale, der trænger
til at blive pudset af? - Du får lige netop
den undervisning, DU har brug for.

Hans Meertens, Holland. Til at starte med mente jeg ikke, det var
nødvendigt at lære dansk. Men der gik ikke lang tid, før jeg opdagede at
jeg gik glip af en del. Nu kan jeg følge bedre med i medierne og i hvad
mine kolleger taler om.

Oplev MERE AF verden
Lær et nyt sprog fra bunden eller byg videre
på kundskaber du allerede har.

•
•
•
•
•
•

Rejs og oplev mere af et lands kultur
og dets folk.
Få forretningsaftalerne i hus!
Kom dine kunder i møde på deres eget sprog.
Afhold præsentationen med overbevisning.
Bestå din eksamen med bravour!
Tal! Tal! Tal! - Uanset hvor i verden du er!

Forretning eller fritid. Vi hjælper dig med
at nå dit mål - og så er det sjovt samtidig.

PRIVATE INSTRUCTION, SUPER-INTENSIVE, GRUPPER OG MEGET MERE
Vores udvalg af kurser er så stort som dine
ønsker - lad os blot nævne nogle få muligheder her:

• Private Instruction
• Semi-Private Instruction
• Company Groups
• Super-Intensive, crash course
• Brush-Up
• Bliv bedre til at skrive
• Svensk for danskere
• Dansk for svenskere
• og meget mere....

Private Instruction: Eneundervisning, hvor
du aktiveres maksimalt gennem samtale,
diskussioner og rollespil, og hvor fokus kun
er på dig, i dit helt eget tempo.
Group Instruction: Med 2-6 deltagere. Her
vil du mærke hurtige fremskridt samtidig med
at du drager fordel af de andre deltagere.
Super-Intensive Instruction: En mulighed
for ekstra hurtige fremskridt med 3-12 lektioner hver dag i mindst 1 uge.
Læs mere på: www.teachtrain.dk

PROFESSIONeLLE INSTRUKTØRER og hurtige fremskridt
Du bliver undervist af en professionel og
erfaren instruktør, der underviser dig i sit
modersmål, - i en undervisningssituation,

der bygger på tryghed og tillid. Erfaringen
har vist os, at netop de rammer, giver de
bedste resultater og hurtigste fremskridt.

Annalisa Garetto, Italien. Jeg troede aldrig, jeg skulle lære at
kommunikere på dansk. Det er som et eventyr; at være i stand til at tale
rimelig godt med danskerne og faktisk... blive forstået!

hvor og hvornår
I Danmark, Norge og Sverige - eller et andet
skønt sted i Europa!? Det bestemmer du! Kom hos
os eller lad instruktøren komme In-House hos dig
eller:

• På kontoret,
• På universitetet
• På instituttet
• I varehuset
• I ministeriet
• I organisationen eller
• lige dér, hvor du er, når det passer dig!

nemt

Vi gør det nemt for dig nå dine mål!

hurtigt

og

