Nabídka kurzů efektivního psaní v anglickém jazyce
Vážená paní, vážený pane,
obracím se na Vás s nabídkou výuky anglického jazyka se zaměřením na efektivni psaní.
Jmenuji se Gene Prior a jsem rodilý mluvčí původem z Kanady, mluvící plynně česky. Vysokoškolské
vzdělání jsem získal na předních kanadských univerzitách a během své desetileté praxe v oblasti
výuky anglického jazyka a překladů jsem získal bohaté zkušenosti s akademickými, obchodními,
propagačními a marketingovými texty, stejně jako s tvůrčím psaním.
Mezi mé současné klienty patří nejvyšší manažeři významných společností, jako například ČSOB,
Hypoteční banky, Poštovní spořitelny, Komerční banky, Penzijních fondů Komerční banky,
Hospodářské komory České republiky, Hospodářské komory hlavního města Prahy, Kolektorů Praha,
Odien Group či BisonRose. Obsah lekcí sahá od anglické konverzace až po přípravu na důležitá
obchodní jednání a konference, od hovorové angličtiny po odborný jazyk či přípravu k
mezinárodním zkouškám TOEIC, IELTS, GMAT and TOEFL.
Dovoluji si Vám nabídnout kurzy efektivního psaní, jejichž cílem je nejen zdokonalení písemného
projevu v anglickém jazyce, ale vůbec celkové zlepšení práce s textem. V kurzech efektivního psaní
se zaměřuji především na dvě klíčové oblasti – na základy písemného projevu: gramatiku,
interpunkci, pravopis a správné použití slov v textu, a současně také na stylistiku: strukturu, styl a
celkové pojetí textu. Zvláštní pozornost věnuji nejčastějším problémovým oblastem, jako jsou
významnové rozdíly českého a anglického jazyka a odpovídající výběr výrazových prostředků, a to
včetně správného použití anglické gramatiky v mluveném a písemném projevu.
Standardní výukové materiály jsou rozšířeny o podrobnější výklad a diskusi nad konkrétními
gramatickými jevy. Studenti se učí vlastní přípravou a úpravou textů od firemních prezentací,
obchodní korespondence či reportů až po zpracování volných slohových útvarů na zadané téma.
Cílem studia je pomoci studentům dosáhnout výrazného zlepšení jejich písemného projevu pro
pracovní i osobní účely.
Vysoká kvalita mé dosavadní práce je prověřena mými současnými klienty, mezi které patří:
Pavel Jirák, výkonný ředitel Penzijních fondů Komerční banky
Petr Kužel, prezident Hospodářské komory České republiky
Ondřej Škorpil, tajemník představenstva ČSOB
Marie Zemanová, výkonná ředitelka útvaru Compliance, ČSOB
Kamila Stabrynová, ředitelka útvaru obchodní financování, ČSOB
Jana Hanušová, poradkyně CEO, Komerční banka
Miloš Růžička, Managing Partner, BisonRose
Otakar Čapek, člen představenstva a poradce výkonného ředitele, Kolektory Praha
Budu velmi rád, pokud projevíte zájem o mé služby v oblasti jazykové výuky. Jsem přesvědčen, že
naše vzájemná spolupráce povede k oboustranné spokojenosti.
V případě dotazů jsem Vám k dispozici.
S pozdravem
Gene PRIOR

