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Masterclass - Spoedcursus

Masterclass Spoedcursus - onze meest geprezen zakelijke training - individueel

Elke Masterclass cursist ontvangt in mei 2013 GRATIS de nieuwste sensatie op cursusgebied Livescribe smartpen,

Deze 'smartpen' slaat uw notities digitaal op en ordent ze op uw tablet/laptop. U hoeft geen woord meer te missen.

Deze unieke actie loopt t/m 31 mei 2013. In plaats van de smartpen kunt u ook kiezen voor een korting van &euro; 75,00.

- MASTERCLASS MC 22,5 uur - extern - 1 op 1 - 5 losse trainingsdagen - spreiding over 1 - 5 weken
- Zeer revolutionair uitgebalanceerd programma , 5-daagse training gebaseerd op 'full immersion'
- Wij boeken veel succes met deze 'Masterclass', u krijgt les van de zeer ervaren 'Masterteachers'
- Dit zakelijke spoedprogramma is één van de meest succesvolle zakelijke trainingsprogramma's
- ++
- Elke trainingsdag bestaat uit 3 'sessies' van 1,5 uur, dagen hoeven niet achter elkaar opgenomen
- Na vijf dagen bezit u een grammaticale basis én lichte spreekvaardigheid, bouwt al korte zinnen,
- deelnemen aan simpele conversatie, maar vooral probleemloos instromen in portugeestalig land
- ++
- Cursist kan zelf bepalen hoe intensief door zijn 5 trainingsdagen te spreiden over beschikbare tijd
- Te volgen op cursuslocaties R'dam, Den Haag, A'dam, Utrecht, Breda, Den Bosch en Groningen.
- Per 15 mei 2013 ook bij onze nieuwe cursuslocaties in Arnhem (Velp), Venlo en Antwerpen.
- --- Altijd vrijblijvend intake-gesprek op één onzer locaties als proefles en kennismaking met docent(e)
- Prijs van deze spoedcursus (22,5 uur) bedraagt &euro; 1.295,00 , incl. gratis 'business' boekenpakket'
http://www.avenidabrasil.nl/nl

Powered by Joomla!

Gegenereerd op: 23 May, 2013, 00:53

Taleninstituut AVENIDA BRASIL :: Braziliaans Portugees ::

- Automatische certificatie : uitreiken van Certificaat voor europees niveau A-1 na afloop training
- ++
- In principe is deze training 1 op 1 of 1 op 2. De 2e cursist studeert voor half geld (50% korting)
- Ook als 'short masterclass' te verkrijgen bestaande uit 5 dagdelen van 3,0 uur voor &euro; 850,00

- MASTERCLASS 22,5 uur - intern - 1 op 1 - vijf werkdagen in 4-sterren hotel - 5 nachten incl. ontbijt
- Als bovenstaande training, maar nu volledig 'intern'. Gelijkwaardig aan 'Nonnen van Vught' formule
- Vijf-daagse training van 4,5 uur per dag, bestaat uit 3 'sessies' van 1,5 uur, onderbroken door lunch
- en koffiepauze, hierdoor max. opname met in totaal 22,5 uur per week. Te behalen europees niveau A-1
- ++
- Prachtige rustgevende cursuslocatie op het strand, u hoort alleen het ruisen van de zee (Scheveningen)
- Deze hotelformule krijgt steeds meer succes en het aantal 'Masterlocations', zal in 2013 verder groeien
- U heeft geen vaste startdata, maar bepaalt zelf als u een rustige week heeft om deze cursus te volgen
- Automatische europese certificatie : uitreiken van Certificaat voor europees niveau A-1 na afloop training
- ++
- De training is van ma t/m vrijdag inclusief 5 nachten verblijf en ontbijt in luxe dubbele suite / zeezicht
- Zeer ruime 'studysuite' (50 m2 !) aparte studeerkamer/terras zodat cursist geheel uitgerust studeert
- Deze training is de laatste jaren een succesnummer : brengt veel kennis bij in korte tijd en betaalbaar
- ++
- Training en verblijf in hetzelfde hotel, voor optimaal comfort en vooral het effect van 'full immersion'
- Toeslag voor deze hotelpackage bedraagt &euro; 500,00 voor 5 nachten (!) incl. ontbijt, verblijf in studysuite
- Onze zakelijke cursisten zijn tot nu toe laaiend enthousiast over deze fantastische interne formule

c

- Alle trainingen incl. uitgebreid 'businesspakket' : cursusboek, dictionary, gramm.boek, cd-rom, cartrainer
- In Scheveningen gratis diner voor cursist, bij braziliaans restaurant op 5 min. lopen www.rodizio.nu
- ++++
- Vrijblijvend intakegesprek voorafgaand aan de training met 'Masterdocent', voorproef van kwaliteit
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- Na intake-gesprek ontvangt u een leerzame cd-rom of 'cartrainer', zodat u kunt gaan 'voortrainen'
- ++++++
- Instituto Avenida Brasil erkend geaccrediteerd lid van coachingorganisaties en ver. taalinstituten
- Automatische certificatie : uitreiken van Certificaat voor europees niveau A-1 na afloop training
- Vele bedrijven / organisaties gingen u al voor, zie zakelijke portfolio/klantenlijst 2010/2012

"Deze cursus is ideaal voor een vliegende start. De docent weet je in een korte tijd een goede basis te geven, zodat je
voor je het weet jouw verhaal in het Portugees vertelt. Met name de combinatie van goede persoonlijke dosering van de
lesstof, lesuren met frequente pauzes, en de prettige locatie zorgen dat deze cursus zijn naam Masterclass eer aan doet.
Zelf begin ik nu vol goede moed en vol vertrouwen aan mijn eigen Braziliaanse desafio (**) " Jochem Taminiau, Philips
Personal Care, Amsterdam

'ik heb onlangs de Masterclass Braziliaans Portugees afgerond bij Avenida Brasil. Wat een geweldige cursus is dit ! Ik
heb ontzettend veel geleerd in de 5 dagen dat ik les had. Ik sprak geen woord Portugees en ben nu in staat om een
simpele conversatie te voeren. Ik beveel deze training dan ook van harte aan aan iedereen die (voor zaken) naar Brazilië
vertrekt en ik kijk enorm uit naar een vervolgtraining. Judy van Overveld, Nederlands Forensisch Instituut. Den Haag

"Als je binnen korte termijn naar Brazilie gaat of met veel Brazilianen in contact komt, is een Masterclass erg aan te
raden. Deze cursus geeft je in zeer korte tijd een goede basis in Portugees. Ale met al een 'must-do' voor zakelijke
Brazilië gangers'. Ronald van Harten, Philips do Brasil São Paulo

"Qua opzet vergelijkbaar met de 'Nonnen van Vught', waar ik spaans heb gedaan, maar ik vond deze training in vele
opzichten beter, bovendien de helft goedkoper. Mijn 'professor' was de directeur zelf en hij bleek niet alleen een
formidabele docent, maar deelde met mij een schat aan ervaring en connecties. Eenmaal in Brazilie, bleken zijn lessen
én connecties zeer waardevol. Niemand snapt hoe ik het zo snel heb kunnen leren. Alle lof voor Avenida Brasil. Muito
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obrigado " J. de Jong, Akzo Nobel São Paulo.

"Fantastische cursus, ik heb nog nooit zoveel geleerd in vijf dagen en mijn handelspartners in Brazilie dachten dat ik al
een minstens een jaar lessen had gevolgd. Per trainingsdag voel je jezelf een enorme stap vooruit kmaken en na drie
dagen sprak ik al een beetje portugees. Nu schrijf ik ook alle zakelijke emails in het portugees en dat doet wonderen, zo
bleek. Kwalitatief krijgen jullie een 9 van mij ! M. de Zeeuw, Thales Group Rio de Janeiro

** desafio = uitdaging

Masterclass Training - 5 losse dagen x 4,5 uur training (zonder hotel) - 1 cursist

&euro; 1.295,00

Masterclass Training - 22,5 uur training intern, nu inclusief 5 nachten verblijf & ontbijt

&euro; 1.795,00

Short Masterclass Training - 15,0 uur training - 5 losse dagdelen x 3,00 uur training

&euro;

850,00

'Fluency-Boost' - losse trainingsdag van 4,5 uur intensief - ook als 'fluency boost' **

&euro;

265,00

'Fluency-Boost' - losse trainingsmiddag van 3,0 uur intensief - ook als 'fluency boost' **

&euro;

175,00

** Bij trainings-dag inclusief 1,5 uur pauze en bij trainingsmiddag 0,5 uur pauze

Bovenstaande prijzen zijn incl. 'business' boekenpakket t.w.v. &euro; 75,00, excl. btw, gelden vanaf 01.02.2013
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Voor een vrijblijvende offerte of intake-gesprek - bel zakelijke lijn 010-4114250 (kantooruren) of stuur

een email naar masterclass@avenidabrasil.nl Wij reageren altijd binnen 06 tot 12 uur op email.

http://www.avenidabrasil.nl/nl

Powered by Joomla!

Gegenereerd op: 23 May, 2013, 00:53

