Personligt skræddersyet kursus i engelsk
Få hurtigt redskaberne til at skrive bedre engelsk!
Ønsker du at blive bedre – og hurtigere – til at skrive på engelsk, så du også får tid til andre
arbejdsopgaver, er et individuelt skræddersyet kursus det effektive valg. Få fx 8 timers intensiv undervisning – tilrettelagt ud fra netop dét, du har brug for. Og intet andet!
Klar, tydelig, økonomisk og præcis kommunikation er svær på ethvert sprog – men det er en
disciplin, som du hurtigt kan lære, hvis du får de rette redskaber.
LÆR DET, DU HAR BRUG FOR – PÅ KORTEST MULIG TID!
Kurset tilrettelægges ud fra dine konkrete behov, men kan fx hjælpe dig med at:
•
•
•
•
•

Genopdage grammatikken, kommateringen og brugen af det engelske sprog.
Stramme op og gøre dit valg af ord eksakt og dit sprog læsevenligt.
Slå den rigtige tone an, så du får læseren med dig i stedet for imod dig.
Møde din læser uden misforståelser og unødvendige oplysninger.
Skubbe skriveblokeringerne længere væk.

SÅDAN PLANLÆGGER VI DIT FORLØB
• Du taler med vores underviser i telefonen om, hvad du selv opfatter som dine udfordringer og behov.
• Du tager to online sprogtests og udfylder et online spørgeskema om dit skrivearbejde. Samtidig sender
du os et udvalg af dine tekster, som vi tester ud fra forskellige kvalitetskriterier.
Tests, spørgeskemaet og dine tekster hjælper vores underviser med at klarlægge din personlige kommunikationsprofil og sammensætte dit kursusforløb optimalt.
• Vores underviser sender dig en konkret plan for dit forløb. Indholdet og vægtningen kan selvfølgelig
justeres efter dit ønske – både før og undervejs i kursusforløbet.

KONTAKT OS PÅ 35 10 22 55 ELLER PÅ PROSCRIPT.DK, OG HØR MERE OM DINE MANGE MULIGHEDER.

Pris: 9.950 kr. ekskl. moms.
Prisen dækker 8 timers personlig undervisning, tests og personlig opslagsmappe.
Ekstra timer: 750 kr, pr. undervisningstime inkl. rettelse af
opgaver. Kontakt os for et tilbud, hvis du ønsker færre timer.

Vi tilbyder også skræddersyede
solokurser i:
• Effektiv skriftlig kommunikation på dansk
• Mundtlig kommunikation - på engelsk
• Mundtlig kommunikation - på dansk

De 8 timer kan fordeles over 2 til 4 gange, som det passer dig.

Vi holder blandt andet kurser i:

Ekstra deltager: 4.500 kr. ekskl. moms (kan kun anbefales,
hvis jeres kompetencer og behov stemmer overens).

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

proscript.dk

eller ring til os på 35 10 22 55

Skriv korrekt engelsk
Engelsk på jobbet
Skriv bedre e-mails – på den halve tid!
Effektiv skriftlig kommunikation
Skriv nyhedsbreve, der virker
Skriv godt til nettet
Praktisk argumentation
Komma – og alle de andre tegn
Retstavning – lug ud i alle dine sprogfejl
Visuel kommunikation

