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OFERTA GRUPOWEGO KURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO 

„ENGLISH FOR WORK” 

Drogi Kursancie, 

Zapraszamy Cię do zapoznania się z ofertą elitarnych, dedykowanych kursów grupowych języka 
angielskiego „English for Work” w szkole HappyHours.  

Autorskie kursy „English for Work” są stworzone z myślą o potrzebach oraz oczekiwaniach konkretnej 
grupy zawodowej, która komunikuje się po angielsku w pracy i jednocześnie zależy jej 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.

Wybierz swój kurs!  

Roczny kurs „In-Company Communication” (poziom B1) 

Autorski program zajęć z zakresu biznesowego języka angielskiego. Program kursu bazuje na 
podręczniku Business Benchmark Pre-Intermediate to Intermediate, który koncentruje się na 
zagadnieniach związanych z profilem firmy, procesem produkcji i sprzedaży, delegacjami, relacjami 
biznesowymi, finansami oraz HR. Ponadto kurs jest wzbogacony materiałami dodatkowymi 
obejmującymi takie tematy jak: przyjmowanie zagranicznych gości (small talk), rozmowy telefoniczne, 
maile formalne i nieformalne, uczestnictwo w spotkaniach biznesowych, CV i rozmowa kwalifikacyjna. 
Kursanci w trakcie dwóch semestrów poznają słownictwo biznesowe i struktury gramatyczne, które 
umożliwią im sprawne porozumiewanie się po angielsku w pracy. Po ukończeniu kursu dla osób 
chętnych będzie możliwe zorganizowanie krótkiego modułu zajęć (4–8 tygodni, zgodnie z bieżącymi 
potrzebami) przygotowującego do egzaminu BEC Preliminary (Business English Certificate). 
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Po kursie każdy uczestnik umie: 

 prowadzić rozmowy telefoniczne, poprawnie pisać maile formalne i nieformalne, zna
słownictwo biznesowe i struktury gramatyczne niezbędne do uczestniczenia w spotkaniach,
delegacjach, konferencjach, umie po angielsku podjąć gości z zagranicy (small talk);

 opowiadać o pracy i codziennych obowiązkach;
 rozmawiać o finansach;
 napisać poprawnie CV, zna słownictwo i struktury gramatyczne niezbędne do uczestniczenia w

interview po angielsku.

Roczny kurs “Business Communication” (poziom B2; 1. semestr: “Business Communication & 
Presentation”; 2. semestr: “Business Communication & Negotiations”)  

Autorski program zajęć z zakresu biznesowego języka angielskiego. Program bazuje na podręczniku 
Business Benchmark Upper-Intermediate, który koncentruje się na tematyce związanej z HR, 
marketingiem, założeniem firmy typu start-up, delegacjami, nowymi technologiami, relacjami z 
klientem. Ponadto kurs jest wzbogacony w pierwszym semestrze o autorskie materiały związane z 
prowadzeniem prezentacji, a w drugim semestrze o negocjacje. Kursanci w trakcie obu semestrów 
poznają słownictwo biznesowe i struktury gramatyczne, które umożliwią im sprawne porozumiewanie 
się po angielsku w pracy. Po ukończeniu kursu dla osób chętnych będzie możliwe zorganizowanie 
krótkiego modułu zajęć (4–8 tygodni, zgodnie z bieżącymi potrzebami) przygotowującego do egzaminu 
BEC Vantage (Business English Certificate).  

Po kursie każdy uczestnik umie: 

 swobodnie i prawidłowo wypowiadać się po angielsku na tematy biznesowe, takie jak
korporacja, marketing, trendy biznesowe, nowe technologie, obsługa klienta;

 skutecznie porozumiewać się po angielsku z potencjalnymi partnerami biznesowymi;
 zna słownictwo i struktury językowe przydatne do rozpoczęcia własnej działalności

gospodarczej (franczyzy lub start-upu) o zasięgu międzynarodowym;
 zna słownictwo i struktury językowe z zakresu negocjacji;
 zna słownictwo i struktury językowe z zakresu prezentacji.

Co wyróżnia kursy „English for Work”?: 

1. personalizacja, czyli dostosowanie programu do indywidualnych potrzeb konkretnej grupy
zawodowej;

2. użytkowy charakter kursu umożliwia swobodne porozumiewanie się po angielsku w pracy;
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3. kurs jest intensywny – zajęcia trwają 90 min. i odbywają się 2 razy w tygodniu; 1 semestr to 31
zajęć trwających 90 min. (62 godziny lekcyjne);

4. transparentny charakter: klarowny program i cele kursu, pisemny feedback na koniec semestru
z naszymi rekomendacjami na przyszłość;

5. zaległości w zajęciach mogą być nadrobione dzięki wykupieniu dodatkowych lekcji
prowadzonych przez Skype;

6. możliwość skorzystania z płatnego mentoringu na temat nauki, kierunku rozwoju,
modelowania nawyków i techniki uczenia się;

7. certyfikat wydawany  po zakończeniu rocznej nauki.

Zapraszamy do wypełnienia bezpłatnego testu poziomującego: 
☛ http://happyhours.edu.pl/test ☚

oraz do dołączenia do grupy „English For Work”: 
☛ https://www.facebook.com/groups/856541267867666/ ☚

O SZKOLE HAPPYHOURS 

Od 2006 roku prowadzimy 
szkolenia z języka angielskiego dla 
pracowników firm takich jak: Ciech 
S.A., Atrium Poland Real Estate
Management Sp. z o.o., Starlink,
Gruner + Jahr, Castorama Polska,
Sony Poland, GfK Polonia,
Hubergroup Polska, oraz kursy dla
słuchaczy indywidualnych, w
gronie których znaleźli się m.in.
Adam Sztaba i Martyna
Wojciechowska.

Naszą misją jest popularyzowanie 
umiejętności płynnego 

porozumiewania się w języku angielskim poprzez projektowanie spersonalizowanych kursów oraz 
dzielenie się pasją do języka. 

http://happyhours.edu.pl/test
https://www.facebook.com/groups/856541267867666/
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Oferujemy: 

1. Indywidualne kursy języka angielskiego z dojazdem lektora do ucznia w centrum Warszawy i
okolicach,

2. Indywidualne kursy języka angielskiego przez Skype,
3. Kursy dla firm,
4. Grupowe kursy języka angielskiego „English for Work” – usługa będzie aktywna od września

2018 roku.

Nasze rekomendacje są załączone na kolejnych stronach niniejszej oferty. 

CENA ZAJĘĆ 

* Uwaga: do końca czerwca 2018 udzielamy rabatu na oba kursy w wysokości 20%:

1. „In-Company Communication”: 4999 zł 4000 zł. (semestr);

2. „Business Communication”: 5999 zł 4800 zł. (semester).

W cenie kursu zostały ujęte koszty podręcznika, ćwiczeń oraz materiałów audio. 

Koszt godzinnej sesji z mentorem HappyHours to 160 zł. 

Zapraszam do kontaktu, 

Ewa Karpińska
Owner / CEO 

Tel. +48 501 161 849, 
ewa.karpinska@happyhours.edu.pl 

mailto:ewa.glinska@happyhours.edu.pl


   Akademia Językowa HappyHours  |  www.happyhours.edu.pl  |  ewa.karpinska@happyhours.edu.pl  |  +48 501161849 

5 

WYBRANE REFERENCJE 



   Akademia Językowa HappyHours  |  www.happyhours.edu.pl  |  ewa.karpinska@happyhours.edu.pl  |  +48 501161849 

6 


