Data: 2018-06-25

Ogłoszenie z serwisu ogłoszeniowego http://http://ogloszeniadolnoslaskie.pl
NauczÄ

CiÄ

angielskiego na Ĺźywo przez Skype

Cena: 0.00 PLN
Rodzaj ogłoszenia: Usďż˝ugi
Lokalizacja: Polska -> woj. Opolskie ,miasto -> Polska , ul. Polska
Data dodania: 2018-01-30 r.
Data ważności: 2018-04-30 r.

Opis: Czy przeszĹ o Ci przez gĹ owÄ , Ĺźeby po prostu mĂłwiÄ po angielsku?
I nie chodzi mi o to, Ĺźeby myĹ leÄ co powiedzieÄ tylko po prostu mĂłwiÄ .

Daj mi 3 minuty i zobacz jak w prosty sposĂłb pomogÄ Ci przez Internet.
Ja nazywam siÄ Joanna i po prostu LUBIÄ UCZYÄ angielskiego.
Zanim na prawdÄ pomyĹ lisz jak to bÄ dzie kiedy wreszcie zaczniesz
dobrze mĂłwiÄ po angielsku... Zobacz sama:

1. Motywacja â
2. Czas â
3. ZmÄ

raz jÄ

najczÄ
czenie â

Ĺ
ciÄ

4. Mistrzyni wymĂłwek â
uczyÄ

miaĹ

am a raz nie,

ciej go nie miaĹ
Ĺźko uczyÄ

am,

siÄ

tutaj znalazĹ

po pracy, kiedy czĹ
am zawsze coĹ

, np., nie mam czasu, nie chce mi siÄ

juĹź prĂłbowaĹ

am juĹź i nic z tego nie wyszĹ

W czasie naszej pierwszej rozmowy poproszÄ
ĹťebyĹ

powiedziaĹ

, pracujÄ

owiek jest zmÄ

, Ĺźeby jednak siÄ

na zmiany, przecieĹź

CiÄ

o jednÄ

rzecz, Wiesz jakÄ

PrzygotujÄ

wiedzieÄ

?

po angielsku. Nawet nie wiesz

jakie to waĹźne.

dÄ

nie

o...

a mi dlaczego chcesz mĂłwiÄ

Po naszej pierwszej rozmowie bÄ

czony,

na czym Ci zaleĹźy.

nasze spotkania pod Ciebie. Darmowe materiaĹ
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y do nauki

przeĹ

le Ci na Twojego maila.

Zastanawiasz siÄ
ByÄ

BÄ

co zrobiÄ

dalej? Napisz do mnie dzisiaj.

moĹźe o tym nie wiesz ale jesteĹ

dziesz mĂłwiÄ

i rozumieÄ

wsparcie. Porozmawiamy. JeĹ

W tym miesiÄ

o krok od osiÄ

angielski. PomogÄ

li Ci siÄ

gniÄ

cia Twojego celu.

Ci w tym. Masz moje

spodoba zostaniesz!

cu mam jeszcze wolne terminy dla 3 osĂłb.

Napisz do mnie juĹź TERAZ. UmĂłwmy siÄ
i pierwsze zajÄ

na rozmowÄ

cia gratis. Tylko tyle i aĹź tyle.

Joanna
MĂłj mail: joanna.angielski@interia.pl
Tel: 575 249 030
WejdĹş na majÄ stronÄ

: www.angielski-skype.pl

Jestem osobÄ

. LubiÄ

pogodnÄ

ludzi. LubiÄ

skutecznie uczyÄ

dorosĹ

ych.

PS
MoĹźe siÄ

zastanawiasz czy warto, czy znajdziesz czas...? Daj sobie szansÄ

i po prostu napisz do mnie. WspĂłlnie znajdziemy rozwiÄ
myĹ

lÄ

, Ĺźe skoro przeczytaĹ

aĹ

wszystko co napisaĹ

do angielskiego.

Dane kontaktowe

E-mail:
Telefon:

zanie. Tak sobie

joanna.angielski@interia.pl
575249030
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am, to coĹ

CiÄ

ciÄ

gnie

Link do ogłoszenia: http://http://ogloszeniadolnoslaskie.pl/pokaz_sz_ogl.php?idogl=5374
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