KOMPLEKSOWE SZKOLENIA
JĘZYKOWE DLA FIRM
Oferta ważna do 30.06.2017 r.

Przedstawiamy Państwu wyjątkową ofertę: kompleksowych szkoleń z języka obcego zawodowego!
Proponujemy kursy z następujących języków: angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego, francuskiego lub
włoskiego. Program szkoleń został przygotowany przez najlepszych ekspertów w swoich dziedzinach.

Dzięki wsparciu PARP szkolenia zostaną nawet w pełni doﬁnansowane!
Co ważne, przeprowadzimy za Państwa wszelkie prace związane z wypełnianiem wniosków, a także
kompleksowo wytłumaczymy w jaki sposób otrzymać najlepszy pakiet kursów w najkorzystniejszej cenie.
Dzięki temu ﬁrma zaoszczędzi również czas! Uczestnictwo w projekcie na pewno pozwoli odpowiednio
przygotować pracowników do pracy w języku obcym.

PEŁNA OFERTA KURSÓW:

DOFINANSOWANIE
Wysokość doﬁnansowania zależy od wielkości zatrudnienia oraz kilku innych czynników i kształtuje się między 50% a 100%.
Po wykazaniu zainteresowania dopasujemy cenę oraz wysokość doﬁnansowania specjalnie dla Państwa ﬁrmy.
Zapraszamy do kontaktu!
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ZAJĘCIA STACJONARNE
PLATFORMA E-LEARNINGOWA
VIDEOLEKCJE
CERTYFIKACJA TOEIC
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Jest możliwość organizacji szkoleń doﬁnansowanych w formule otwartej. Wtedy usługa szkoleniowa jest dostosowana do potrzeb
Klienta (tzw. szkolenie szyte na miarę). Proponujemy wtedy rozwiązania szkoleniowe, a ostateczny program szkolenia jest ustalony
w oparciu o analizę potrzeb Klienta oraz jego indywidualne oczekiwania

www.fun-media.com

Oferta została dostosowana do potrzeb przedsiębiorstw z sektora MMŚP i we współpracy z PARP mogą zostać
w pełni doﬁnansowane. Szkolenia wzmocnią umiejętności językowe pracowników za pomocą innowacyjnych
narzędzi e-learningowych, szkoleń stacjonarnych, videolekcji, a to wszystko zakończone międzynarodową
certyﬁkacją TOEIC. Nasze kursy skutecznie kształtują różnorodne kompetencje oraz podnoszą atrakcyjność samego
procesu uczenia się. Uczestnictwo w projekcie na pewno pozwoli odpowiednio przygotować pracowników do
pracy w języku obcym.

Projekt niesie ze sobą dwa cele: biznesowy oraz edukacyjny.
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CELEM BIZNESOWYM jest zwiększenie obrotów ﬁrmy poprzez lepszą jakość pracy i wzrost liczby partnerów
zagranicznych. Również jest nim optymalizacja pracy pracowników, którzy na co dzień lub sporadycznie
wykorzystują język obcy w zadaniach realizowanych na rzecz ﬁrmy. Zwiększy on również satysfakcję
pracowników oraz ich motywację do pracy przez zapewnienie dodatkowego składnika niematerialnego
wynagrodzenia.
CELEM EDUKACYJNYM jest przygotowanie pracowników ﬁrmy do prowadzenia w języku obcym operacji
związanych z działalnością ﬁrmy; zapoznanie pracowników ﬁrmy z językiem obcym ogólnym oraz
specyﬁcznym dla danej branży; wykorzystanie różnorodnych narzędzi edukacyjnych w celu poprawy
kompetencji kluczowych.

Kurs zapewnia wymierne efekty pracy przy atrakcyjnej dla Państwa cenie.

KIM JESTEŚMY?
Funmedia jest liderem branży multimediów edukacyjnych. Międzynarodowa i dynamicznie rozwijającą się ﬁrma,
dostarczająca zaawansowane rozwiązania e-learningowe. W portfolio produktowym posiada multimedialne i w pełni
interaktywne e-kursy językowe i aplikację mobilną Lerni. Funmedia jest twórcą pierwszego podręcznika
internetowego do nauki języka angielskiego dla dzieci, który uzyskał akceptację Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Firma dystrybuuje kursy online w 52 państwach (m.in. w USA, Niemczech i Australii), obecnie posiadając ponad
630 000 użytkowników. Funmedia jest dwukrotnym laureatem prestiżowej nagrody European Language Label Europejskiego znaku innowacyjności w nauczaniu i uczeniu się języków obcych. Od 2013 roku ﬁrma jest członkiem
PIIT. Od 2009 roku Funmedia przeprowadziła szereg projektów nowotechnologicznych podczas, których przeszkoliła
ponad 15 000 nauczycieli i przedstawicieli szkół we współpracy z CEO, ORE, MEN, OSKKO, PASE, IATEFL i FRSI.
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Koordynator Projektu:
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