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ENGLISH 4 WORK 

INDYWIDUALNY KURS J. ANGIELSKIEGO ONLINE 

Nazywam się Ewa Karpińska, 
moją największą pasją jest język 
angielski.  

Chciałam, by inni również 
znaleźli radość w nauce, dlatego 
w 2006 roku założyłam 
Akademię Językową 
HappyHours, której lektorzy 
nauczyli już setki osób płynnie 
mówić po angielsku. 
Specjalizujemy się w angielskim 
biznesowym. Nauczamy 
również języka ogólnego i 
specjalistycznego. Naszymi 
Słuchaczami są zarówno osoby 

indywidualne, jak i pracownicy firm takich jak Castorama, Ciech, Starlink, Sony czy Telewizja Polska. 

Zapoznaj się z poniższą ofertą spersonalizowanego, indywidualnego kursu języka angielskiego online 
„English for Work”. Wybierz nasz kurs, jeśli komunikujesz się po angielsku w pracy i jednocześnie zależy 
Ci na rozwoju kariery zawodowej!  
 
Dlaczego warto?  
 

 przełamiesz barierę językową; 
 będziesz czuć się swobodnie i pewnie; 
 otworzą się przed Tobą nowe możliwości kariery zawodowej; 
 potwierdzisz swoje kompetencje językowe, co ułatwi Ci zdobycie awansu lub podwyżki. 

 
W HappyHours nie powielamy gotowych programów nauczania. Każdy kurs jest uszyty na miarę 
potrzeb i dopasowany do indywidualnych oczekiwań. Rewelacyjni lektorzy HappyHours oraz ciekawie 
opracowane lekcje, akcent na mówienie i doskonała atmosfera na zajęciach sprawią, że z 
przyjemnością będziesz uczyć się angielskiego biznesowego :-). 
 
Krótki film, w którym opowiadam o mojej szkole, nauczycielach i kursach jest tu: 
https://vimeo.com/554197596 
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WYBITNI NAUCZYCIELE 

 
 
HappyHours to szkoła języka 
angielskiego, której skarbem są 
wybitni lektorzy.  
 
Współpracuję wyłącznie z 
najlepszymi lektorami 
(polskiego pochodzenia i native 
speakerami), którzy nie tylko 
mają wyższe wykształcenie 
filologiczne, ale również 
ukończyli studia dla tłumaczy 
przysięgłych, studia biznesowe, 
bądź też dłużej przebywali w 
anglojęzycznym kraju, np. na 
stażu lub kursie.  
 
Nasi lektorzy mają bogate doświadczenie w nauczaniu dorosłych języka ogólnego, biznesowego i 
specjalistycznego na wszystkich poziomach zaawansowania. Motywują do nauki poprzez dążenie do 
wyznaczonych celów. Wykazują się doskonałą znajomością językową biznesowych dziedzin, takich jak: 
ekonomia, prawo, finanse, bankowość, księgowość, zarządzanie, marketing, HR, IT. Co więcej, mają 
szeroką wiedzę na temat różnorodnych materiałów dydaktycznych i stosują techniki aktywizujące 
przyswajanie wiedzy (skojarzenia, gry, quizy, materiały interaktywne), dzięki czemu opracowują 
ciekawe i angażujące zajęcia. 

Lektorzy HappyHours to osoby pozytywne, otwarte, kreatywne, z dużym entuzjazmem, charyzmą i 
poczuciem humoru, co sprawia, że atmosfera na lekcjach jest fantastyczna. 

Lektor, jeśli zajdzie taka potrzeba, może zostać zmieniony. 
 

KURS SZYTY NA MIARĘ POTRZEB 
 
Indywidualny kurs j. angielskiego „English 4 Work” to najlepsze rozwiązanie, jeśli chcesz, aby program 
zajęć był idealnie dopasowany do Twoich potrzeb. Przy jego tworzeniu uwzględnimy Twój poziom 
językowy (sprawdź się w naszym teście online: https://happyhours.edu.pl/test), zainteresowania, 
preferowane tematy oraz słownictwo biznesowe, dzięki czemu skutecznie i z przyjemnością poprawisz 
swoją znajomość angielskiego. 
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Indywidualny kurs angielskiego online może obejmować słownictwo biznesowe z obszarów takich jak: 
ekonomia, prawo, finanse, bankowość, księgowość, zarządzanie, marketing, HR, IT. Na kursie będziesz 
mógł poszerzyć słownictwo i doskonalić umiejętności językowe z zakresu pisania maili, prowadzenia 
rozmów telefonicznych, udziału w spotkaniach, prezentacji, negocjacji itp. Możemy również 
wprowadzić do kursu pracę nad prowadzoną przez Ciebie dokumentacją firmową w języku angielskim, 
dzięki czemu będzie Ci łatwiej wykonywać obowiązki służbowe.  
 
Dni i godziny lekcji są dostosowane do indywidualnych potrzeb. 
 
Zapisanie się na kurs jest szybkie i łatwe. Powiedz mi, jaki kurs Cię interesuje i porozmawiajmy o 
szczegółach, takich jak poziom, potrzeby językowe i preferencje. Naukę rozpoczniesz po podpisaniu 
umowy i opłaceniu miesięcznych zajęć, nie później niż 2 tygodnie od momentu zapisania się na kurs 
(przygotowania organizacyjne mogą potrwać kilka dni, a to dlatego, że nie powielamy gotowców, 
każdy kurs jest tworzony od podstaw). 
 
Opłatę za zajęcia pobieramy „z góry” w comiesięcznych cyklach, na podstawie potwierdzonej w 
każdym miesiącu liczby planowanych lekcji. Z zajęć można zrezygnować w każdej chwili po 
wykorzystaniu opłaconych lekcji.  
 
Wybierz pakiet dla siebie!  
 

 
 
English 4 Work – Standard (poziom: B1–B2) 
 
W tym: 

- Opracowanie programu kursu wraz z zawartością lekcji dopasowanych do potrzeb,  
- Nauka wybranych umiejętności, np. pisanie maili, rozmowa telefoniczna, udział w 

spotkaniach, negocjacje i prezentacje, 
- Standardowe słownictwo branżowe, np. z dziedziny marketingu, sprzedaży, reklamy, PR, 

księgowości, bankowości, IT itp. 
- Praca nad standardową dokumentacją firmy kursanta w języku angielskim, 

1 lekcja (60 min.): 135 PLN  
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English 4 Work – Extra (poziom: C1–C2) 
 
W tym: 

- Opracowanie programu kursu wraz z zawartością lekcji dopasowanych do potrzeb, 
- Nauka wybranych umiejętności, np. pisanie maili, rozmowa telefoniczna, udział w 

spotkaniach, negocjacje i prezentacje itp.,  
- Rozszerzone słownictwo branżowe, np. z dziedziny marketingu, sprzedaży, reklamy, PR, 

księgowości, bankowości, IT itp. 
- Słownictwo specjalistyczne, np. z dziedziny prawa, ekonomii, medycyny, finansów itp. 
- Praca nad specjalistyczną dokumentacją firmy kursanta w języku angielskim, 
- Przygotowanie do egzaminów tj. LCCI, BEC, FCE, CAE,  

1 lekcja (60 min.): 180 PLN 
 
English 4 Work - Konwersacje z native speakerem (poziom: B1–C2) 
 
W tym: 

- Opracowanie programu konwersacji dopasowanych do potrzeb,  
- Nauka wybranych umiejętności, np. pisanie maili, rozmowa telefoniczna, udział w 

spotkaniach, negocjacje i prezentacje, 
- Rozszerzone słownictwo branżowe, np. z dziedziny marketingu, sprzedaży, reklamy, PR, 

księgowości, bankowości, IT itp. 
- Słownictwo specjalistyczne, np. z dziedziny prawa, ekonomii, medycyny, finansów itp. 
- Praca nad standardową dokumentacją firmy kursanta w języku angielskim, 

1 lekcja (60 min.): 145 PLN 
 
Cena kursu zawiera: 

1. Przeprowadzenie testu poziomującego, diagnozy potrzeb i określenie celu nauki, 
2. Opracowanie kursu oraz materiałów edukacyjnych zgodnie z potrzebami, 
3. Modyfikację kursu na bieżąco zgodnie z potrzebami, np. wprowadzenie dodatkowego modułu 

w związku z niespodziewaną delegacją bądź rozmową o pracę,  
4. Opiekę merytoryczną nad kursem, w tym możliwość zmiany lektora. 
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Zapraszam do kontaktu,  
 
Ewa Karpińska 
Owner / CEO 
 
Tel. +48 501 161 849, ewa.karpinska@happyhours.edu.pl  
 
 
 

WYBRANE REFERENCJE 
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