Individualni tečaji angleščine z Iztokom
PAKET »SMALL«
10 individualnih ur v sproščenem vzdušju in z obilico angleščine  (ena ura traja 45
minut),
- 10-tedenska podpora po e-mailu za vsa vprašanja, dileme in želje,1
- didaktično gradivo, prilagojeno vašemu znanju in željam,
- 3-krat hitrejše napredovanje kot pri klasičnih skupinskih tečajih,
- BONUS: 1 avdio program za tuje jezike po izbiri,
- veljavnost paketa: 2 meseca od nakupa.
Redna cena: 247 € (DDV vključen)
Posebna cena „10 = 9“ za dopoldanske termine (od 8:00 – 15:00): 222 €
-

PAKET »MIDDLE«
15 individualnih ur v sproščenem vzdušju in z obilico angleščine  (ena ura traja 45
minut),
- 15-tedenska podpora po e-mailu za vsa vprašanja, dileme in želje,2
- didaktično gradivo, prilagojeno vašemu znanju in željam,
- 3-krat hitrejše napredovanje kot pri klasičnih skupinskih tečajih,
- BONUS: 1 avdio program za tuje jezike po izbiri,
- veljavnost paketa: 3,5 mesece od nakupa.
Redna cena: 347 € (DDV vključen)
Posebna cena „15 = 14“ za dopoldanske termine (od 8:00 – 15:00): 322 €
-

PAKET »BIG«
20 individualnih ur v sproščenem vzdušju in z obilico angleščine  (ena ura traja 45
minut),
- 20-tedenska podpora po e-mailu za vsa vprašanja, dileme in želje,3
- didaktično gradivo, prilagojeno vašemu znanju in željam,
- 3-krat hitrejše napredovanje kot pri klasičnih skupinskih tečajih,
- BONUS: 2 avdio programa za tuje jezike po izbiri,
- veljavnost paketa: 5 mesecev od nakupa.
Redna cena: 447 € (DDV vključen)
Posebna cena „20 = 18“ za dopoldanske termine (od 8:00 – 15:00): 397 €
-

INDIVIDUALNE URE
-

1 individualna ura (45 minut) stane 25 €.

Investicija ni vračljiva. Možno je tudi plačilo v več mesečnih obrokih.
1

Od ponedeljka do petka.
Od ponedeljka do petka.
3
Od ponedeljka do petka.
2

IZVEDBA TEČAJEV
Individualni tečaji potekajo od ponedeljka do petka:
-

1- do 2-krat tedensko po 90 minut po Skypu oz. v učilnici v Trbovljah med 8. in 21.
uro ali
na vaši izbrani lokaciji do 4 šolske ure po 45 minut skupaj (dodatno se zaračunajo še
potni stroški prevoza v obe smeri med sedežem podjetja in vašo lokacijo po tarifi 0,37
€/km za vsako srečanje).

Pred pričetkom tečaja vam pošljem še strateški vprašalnik, tako da lahko že takoj prvo uro
pričnemo z delom.
Za kakršno koli vprašanje, dodatno željo ali uskladitev plačevanja po obrokih sem dosegljiv
na:
-

info@stinovtujino.com ali
040 325 079.

See your soon

Več o Iztoku

Na pot jezikov se je podal nenačrtovano – naprej z branjem znanstvenofantastičnih knjig,
potem s študiranjem fizikalnih in matematičnih knjig v angleščini. Med študijem je ugotovil,
da je na Tininem prevajalskem študiju bolj zanimivo, zato je z veseljem obiskoval predavanja
angleške slovnice (med prevajalci zelo osovražena, saj so bila v času kosila:) in Tini doma
razlagal, kar bi morala slišati na fakulteti:). Že takrat je svoje polne zvezke slovenskih pesmi
začel dopolnjevati z angleškimi:) Seveda ni želel ostati le pri hobiju, zato je opravil Certifikat
za angleščino pri Univerzi Cambridge.
Svojo strast do angleščine je ves čas negoval, kmalu začel s tehničnim prevajanjem in z
delom v tujini (na prostovoljnem delu na Finskem ter pripravništvu na Evropskem
raziskovalnem svetu v Bruslju – ERCEA) ter s potovanji nadgrajeval svoje znanje.
Danes dela kot vodja projektov, tehnični prevajalec in učitelj angleščine, gradi pa tudi
svojo blagovno znamko kot intuitivni terapevt/coach.
Njegov prosti čas je pozimi predvsem na bordu, na kakšen hribu, ki mu nihče ne ve imena,
poleti pa navdušeno pohajkuje po brezpotnih alpskih grebenih in „stezah“.
Jezikovni tečaj angleščine mi je pri g. Iztoku v veliko veselje. Zase lahko rečem, da je to prava
odločitev. Zna se prilagoditi udeležencu, predvsem njegovemu znanju in na podlagi tega
izdela načrt za naprej. Predvsem mi veliko pomeni, da so njegova predavanja in domače
naloge zanimiva in zabavna a hkrati efektivna.
Andrej iz Laškega
Najlepša hvala za odzivnost in profesionalnost. Vas priporočam potencialnim strankam v
bodoče.
Nejc iz Domžal

Zaupajo nama:

