Vážení přátelé,
jak jistě víte, v posledních téměř deseti letech se intenzivně věnuji výuce anglického jazyka, a to
především v oblasti obchodu a financí. Převážnou část mých klientů tvoří zejména podnikatelé,
manažeři a top manažeři významných finančních a bankovních institucí, státních organizací a dalších
úspěšných firem. S řadou z nich jsem měl možnost spolupracovat také díky Vašemu doporučení.
Potřeby a přání klientů se různí, proto se vždy snažím kurzy připravit „na míru” danému studentovi či
skupině. Individuální lekce či výuka v malých skupinách umožňuje přizpůsobit kurz přesně podle
konkrétních potřeb a požadavků. Lekce tak mohou být zaměřeny jak na velmi pokročilé znalosti
jazyka, tak i na výuku začátečníků, od hovorové angličtiny až po profesionální písemný projev či
obchodní prezentace nebo na přípravu k mezinárodním zkouškám jako TOEIC, IELTS či TOEFL.
Díky naší předchozí spolupráci jistě víte, jak důležité je pro mne odvádět kvalitní služby. Věřím, že
výsledky mé práce jsou toho důkazem. Velmi si vážím toho, že o spokojené klienty jsem doposud
neměl nouzi a poptávka dokonce převyšovala mé časové možnosti. A to v dnešní náročné době
skutečně není pravidlem. Přestože jsem v současné finanční krizi očekával výrazný obrat, jak tomu
ostatně bylo ve většině oblastí, opak se stal pravdou.
Váš trvalý, a dokonce stoupající zájem o mé služby mě přesvědčil, že nadešel čas rozšířit své aktivity
a vyjít vstříc novým obchodním příležitostem. V uplynulém roce jsem navázal spolupráci se
zkušenými lektory, kteří byli pečlivě vybráni s ohledem na vysoké požadavky na výuku a úroveň
jazyka. Díky velmi pozitivním ohlasům od Vás soudím, že prokázali vynikající kvality a maximálně
naplnili Vaše očekávání. Vkládám v jejich schopnosti velkou důvěru, a proto si mohu dovolit je
doporučit také Vám.
V této souvislosti bych Vás rád informoval, že mé služby Vám budou nyní k dispozici pod novou
značkou/novým jménem “Priority”. Společně s kolegy Vám stejně jako doposud nabízíme výuku
anglického jazyka:
-

pro malé skupiny i formou individuálních lekcí,

-

podle Vašich potřeba a jazykové úrovně

-

v kurzech šitých na míru.

Budu velmi rád, pokud projevíte zájem o další spolupráci s námi a své pozitivní zkušenosti spolu
s uvedenou nabídkou předáte dále také Vašim kolegům, přátelům a známým. V případě dotazů či
upřesnění k možnostem výuky jsem Vám plně k dispozici.
Těším se na další spolupráci.
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