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SPEAKING BOOSTER
______________________________________

✓to kurs konwersacyjny, którego nadrzędnym celem jest przełamanie bariery w 
mówieniu, aktywizacja mówienia poprzez praktycznie ćwiczenia, gry, dialogi czy trening 

zadawania pytań,

✓to kurs konwersacyjny, który nie opiera się na pracy z podręcznikiem tylko na 
materiałach autentycznych, grach i kartach konwersacyjnych,

✓to kurs konwersacyjny który położy nacisk na składnię zdań , wymowę oraz 
słownictwo,

✓to kurs konwersacyjny, który Cię wzmocni i dzięki niemu nabierzesz pewności siebie.

DOSTĘPNE WARIANTY
zajęcia indywidualne

zajęcia w parach
zajęcia w grupach 3-4 osoby

DOSTĘPNE POZIOMY:
A2/B1 oraz B1/B2



GRAMMAR BOOSTER
______________________________________

✓to kurs konwersacyjny, którego zasadniczym celem jest aktywizacja gramatyki w 
mówieniu, w myśl zasady „mówię i nie myślę jakiego czasu powinnam użyć”,

✓to kurs konwersacyjny, który nie opiera się na pracy z podręcznikiem tylko na 
materiałach własnych oraz autentycznych, a także na kartach konwersacyjnych, które 

uaktywnią Twoją mówioną gramatykę,

✓to kurs konwersacyjny który położy nacisk na składnię zdań i zadawanie pytań,

✓to kurs konwersacyjny, który Ci zapewni praktyczny trening gramatyczny dzięki czemu 
przełamiesz barierę w porozumiewaniu się z obcokrajowcami.

DOSTĘPNE WARIANTY
zajęcia indywidualne

zajęcia w parach
zajęcia w grupach 3-4 osoby

DOSTĘPNE POZIOMY:
A2/B1 oraz B1/B2



BUSINESS BOOSTER
______________________________________

✓to kurs konwersacyjny, który ma na celu usprawnić umiejętność porozumiewania się w 
biznesie i przełamać barierę komunikacyjną,

✓to kurs konwersacyjny, który nie opiera się na pracy z podręcznikiem tylko na 
materiałach własnych oraz autentycznych, a także na kartach konwersacyjnych z zakresu 

biznesu,

✓to kurs konwersacyjny który położy nacisk na słownictwo oraz frazy biznesowe, 
wymowę oraz składnię zdań,

✓to kurs konwersacyjny, który pozwoli Ci nabrać pewności siebie w Twojej pracy.

DOSTĘPNE WARIANTY
zajęcia indywidualne

zajęcia w parach
zajęcia w grupach 3-4 osoby

DOSTĘPNE POZIOMY:
A2/B1 oraz B1/B2







KURSY BOOST your ENGLISH  
W LANGUAGE LOVIN’ 

SPEAKING 
BOOSTER

GRAMMAR 
BOOSTER

BUSINESS 
BOOSTER

Poziomy A2/B1
B1/B2

A2/B1
B1/B2

A2/B1
B1/B2

Czas trwania kursu 40 godzin
wrzesień-czerwiec

40 godzin
wrzesień-czerwiec

40 godzin 
wrzesień-czerwiec

Częstotliwość 1 x 60 minut 1 x 60 minut 1 x 60 minut

Liczebność grup 3-4 osoby 3-4 osoby 3-4 osoby 

Cena kursu 1320zł/os. 1320zł/os. 1400zł/os.

Cena lekcji 60 minut 33zł/os. 33zł/os. 35zł/os. 



KURSY BOOST your ENGLISH  
W SIEDZIBIE KLINETA

SPEAKING 
BOOSTER

GRAMMAR 
BOOSTER

BUSINESS 
BOOSTER

Poziomy A2/B1
B1/B2

A2/B1
B1/B2

A2/B1
B1/B2

Czas trwania kursu 40 godzin
wrzesień-czerwiec

40 godzin
wrzesień-czerwiec

40 godzin 
wrzesień-czerwiec

Częstotliwość 1 x 60 minut 1 x 60 minut 1 x 60 minut

Liczebność grup 3-4 osoby 3-4 osoby 3-4 osoby 

Cena kursu 1400zł/os. 1400zł/os. 1480zł/os.

Cena lekcji 60 minut 35zł/os. 35zł/os. 37zł/os. 





INDYWIDUALNE LEKCJE SPEAKING and GRAMMAR BOOSTER 
W LANGUAGE LOVIN’

Cena lekcji za jedną osobę

1 osoba 2 osoby

1 x 60 minut 80zł 50zł

1 x 90 minut 120zł 75zł

2 x 60 minut 75zł 45zł

2 x 90 minut 115zł 70zł



INDYWIDUALNE LEKCJE  BUSINESS BOOSTER
W LANGUAGE LOVIN’

Cena lekcji za jedną osobę

1 osoba 2 osoby

1 x 60 minut 85zł 55zł

1 x 90 minut 125zł 80zł

2 x 60 minut 80zł 50zł

2 x 90 minut 120zł 75zł





Kursy Konwersacyjne
BOOST your ENGLISH

______________________________________

DOSTĘPNE PAKIETY:
✓ Pakiet OPTIMUM
✓ Pakiet PREMIUM

więcej informacji znajdziesz na naszej stronie internetowej w zakładce FAQ

MOŻLIWE RABATY:
10% rabatu – płatność w 1 racie
5% rabatu – płatność w 2 ratach



ZAPRASZAMY DO KONTAKTU:

! 606-353-902

✒ a.anioltolubinska@languagelovin.pl

ODWIEDŹ NASZĄ STRONĘ:

# www.languagelovin.pl

ŚLEDŹ NAS:

mailto:a.anioltolubinska@languagelovin.pl

