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O curso com metas focadas 
Os instrutores profissionais e experientes 
Uma experiência que dura o dia todo, incluindo o almoço 
Os funcionários extremamente simpáticos e prestativos 
Bastante feedback, encenação de papéis e prática de
apresentação  

A expansão dos negócios: abrindo as portas para novas
oportunidades de carreira e trabalho 
 
Ana é proprietária de uma empresa no Rio de Janeiro, Brasil, onde
possui uma fábrica de uniformes para organizações empresariais. 
Há alguns anos, Ana precisou fazer uma apresentação para
investidores sobre a sua empresa, a fim de conseguir mais trabalho.
Percebendo que não sabia inglês o suficiente para realizar a
apresentação, pediu ajuda a uma amiga, que fez a apresentação no
seu lugar. A reunião de negócios foi um sucesso, Ana conseguiu o
trabalho e também se sentiu inspirada e motivada a aprimorar o seu
inglês. 
 
Desde então, Ana estudou conosco em três ocasiões distintas e
atingiu a sua meta inicial de conseguir fazer apresentações em inglês
e ter conversas de negócios produtivas.  

Atualmente, Ana está aproveitando a sua maior confiança para
expandir os seus negócios, oferecendo serviços adicionais por meio
da sua empresa. Ela está desenvolvendo as suas habilidades em
inglês para obter uma certificação profissional reconhecida em sua
área de trabalho, o que lhe permitirá prestar serviços de consultoria
de imagem a seus clientes. Ana também gostaria de poder negociar
diretamente com os seus fornecedores chineses de matéria-prima
sem ter que passar por um intermediário brasileiro, já que o inglês
ainda é a língua franca mais comum nos negócios internacionais.
Isso também aumentará a sua margem de lucro, então é um bom
investimento.  

Ana encontrou-nos enquanto fazia pesquisas on-line e pediu
recomendações de colegas de trabalho. Para Ana, as melhores
coisas do aprendizado com a The London School of English são: 

 

"O inglês abriu as
portas para muitas
coisas. Eu estou

melhorando. Agora já
consigo expressar as
minhas opiniões." 

"Aqui você fala e
vivencia o idioma,

e isso tem um
grande peso no

meu aprendizado
de inglês."
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