Ce mai scriem dupa Dear Mr. Smith? Curs Professional Email Writing
BUCURESTI - 8 mai 2014 ora 15:07
Comunicat tip General in HR

E-mail-urile în limba engleză pot face diferenţa în comunicarea eficientă în
business. Sunt e-mail-urile trimise de către dumneavoastră / angajaţii
companiei dumneavoastră clare, uşor de înţeles şi îşi ating scopul?

Curs Professional E-mail Writing
Curs Professional E-mail Writing
Vineri, 6 iunie, la sediul Road Language Centre, va avea loc cursul Professional E-mail
Writing. Acesta se adresează persoanelor care trebuie să comunice în limba engleză
în scris, în scopuri profesionale.
Tematică:
- organizarea conţinutului unui e-mail;
- adaptarea stilului şi tonului în funcţie de obiectivul comunicării;
- diferenţele de scriere română / engleză pentru fiecare tip de e-mail;
- aspecte de gramatică şi vocabular recurente în comunicarea pe e-mail;
- editarea şi eticheta în comunicarea virtuală.

La sfârşitul cursului, participanţii:
- vor avea mai multă acurateţe în exprimare;
- vor folosi corect registrele formal, neutru, informal;
- vor produce e-mail-uri bine structurate şi coerente;
- vor fi mai eficienţi în comunicare.
Profilul Trainerului
Liliana Ibraimof este profesor de limba engleză, Director de Programe în cadrul Road
Language Centre şi examinator oficial Cambridge ESOL Examinations.
Cu peste 20 de ani de experienţă în predarea limbii engleze tuturor grupelor de vârstă
şi nivelurilor de pregătire, doamna Liliana Ibraimof coordonează cursurile de engleză
de afaceri, engleză generală şi programele speciale de pregătire pentru examenele
internaţionale de limba engleză în cadrul Road Language Centre.
Click aici pentru a accesa profilul de LinkedIn al trainerului.
Structură și preț:
Orar: 6 iunie, orele 9.00 – 17.00, cu 2 pauze de cafea si 1 pauză de prânz;
Locația: sediul Road Language Centre, zona Eroilor;
Preț: 129 EUR; prețul include trainingul, materialele de curs și pauzele de cafea.
Pentru înscrierile realizate până pe 23 Mai se aplică Early Bird Discount, cursul fiind
redus la 99 EUR.
Alte reduceri:
- 2 persoane înscrise din aceeaşi companie = 10% discount;
- 3 – 5 persoane înscrise din aceeaşi companie = 20% discount.
Nivelul de limba engleză minim necesar pentru participarea la curs este Mediu (A2).
Pentru mai multe informații și înscrieri click aici sau ne puteţi contact la
021.312.90.36 / 0721.287.790 / sales@easyenglish.ro. Înscrierile se pot realiza până
la data de 30 Mai.
Despre Road Centre
Road Language Centre este un centru educaţional, specializat pe predarea limbii
engleze, autorizat de Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse în colaborare cu
Ministerul Educaţiei prin Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor (
CNFPA) şi de London Chamber of Commerce and Industry (LCCI). De asemenea, este
centru de testare TOEFL autorizat ETS şi centru de pregătire Cambridge autorizat de
Cambridge ESOL Examinations.
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