LINGVA.LIVE
КОРПОРАТИВНЕ ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Наша
Пропозиція
Розпочніть системно вивчати англійську
мову у Вашій компанії/організації за
інноваційною моделлю змішаного навчання
(blended learning), яка поєднує онлайн
навчання на порталі наймасовішого
освітнього проекту України Lingva.Skills та
аудиторне навчання із викладачем: для
спілкування, для роботи, для життя

Чому Lingva
Чому ми краще та ефективніші за інші пропозиції на ринку

Унікальна, перевірена 20-річним
досвідом, авторська методика
Спрямована не на зазубрювання правил та
слів, а на оволодіння основними навиками
спілкування англійською мовою. Ми вчимо
думати англійською!

Система змішаного навчання
Навчання доступне для Ваших
співробітників 24/7

Цікавий навчальний контент
Понад 25 0000 унікальних,
професійно озвучених фраз із
візуальним контекстом. Розроблений
найкращими лінгвістами України

Ваша компанія інвестує лише в самих мотивованих
співробітників
Зручна система для територіально розподіленого
бізнесу. Ми маємо сертифікованих викладачів по
всій Україні
Методика апробована в наймасовішому освітньому
проекті України Lingva.Skills (понад 200 000
активних користувачів, які вже виконали 75 млн.
вправ)
Групи для офлайн навчання від 6 осіб

Доступна ціна за офлайн навчання
Гарантований результат. Акредитована система
тестування дозволяє визначати рівень володіння
англійською на кожному етапі

Онлайн навчання безкоштовне!
Нам довіряють найбільші підприємства
України !

Екосистема Lingva
Ми створили для Вас ефективну систему вивчення англійської мови

Екосистема Lingva

Система тестування англійської мови
Lingva.Test Акредитована МОН система тестування з
точністю визначення фактичного рівня володіння
мовою вище ніж 95%.
LIVE

Lingva.Live

Lingva.Skills

Аудиторне навчання із викладачем Lingva.Class
Сертифіковані викладачі продовжують навчання
офлайн в групах від 6 осіб

Онлайн навчання самостійно
Ваші співробітники самостійно проходять безкоштовне
онлайн навчання. На цьому етапі визначаються
наймотивованіші.

5 кроків з Lingva.Live
Система змішаного навчання

Реєстрація
компанії

Зареєструйте
компанію на сайті
Lingva.Live

Лист-заклик до
співробітників

Запропонуйте своїм
співробітникам
безкоштовне онлайн
вивчення англійської
на платформі
Lingva.Skills

Реєстрація
співробітників

Аналіз
ефективності

Безкоштовна
реєстрація всіх
співробітників на
онлайн навчання

За допомогою
вбудованого сервісу
контроля слідкуйте
за процесом
навчання та успіхами
Ваших співробітників.
Обирайте
наймотивованіших

Офлайн навчання

Інвестуйте в
найкращих. Разом
формуємо групи та
продовжуємо
вивчення англійської
офлайн.

Дякуємо за увагу
Україна заговорить англійською!

facebook.com/lingvaua/
t.me/lingvaskills

lingva.ua

