PRESENTATIONS AND MEETINGS

คอร์สใหม่ล่าสุดของ อ. เจมส์ EngWISE การเรียนแบบนิวนอร์มัล ไม่หวั่นล็อคดาวน์
เรียนที่ไหนก็ได้ ไม่ต้องเดินทาง‼️!
Presentations and Meetings in English (Online via
ZOOM) 30 ชม. เต็ม!!!

สุดยอดคอร์สภาษาอังกฤษแนวใหม่ที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดกาล!!!

Presentations and Meetings in English (Online via ZOOM 30 ชม.)

คอร์สที่ออกแบบมาเพื่อพัฒนาทักษะการนำเสนอและการประชุมเป็นภาษาอังกฤษ
เพื่อการทำงานอย่างมืออาชีพ ประสิทธิภาพ ส่งเสริมบุคลิกภาพ
และภาพลักษณ์ความน่าเชื่อถือ

ไม่ใช่แค่การติว แต่คือการเรียนรู้จากมืออาชีพตัวจริงเสียงจริง อาจารย์เจมส์
(ปริญญาเอกจากเคมบริดจ์ ด้านภาษาศาสตร์) กับประสบการณ์กว่า 10
ปีในวงการพากย์เสียงโฆษณาและพิธีกรภาษาอังกฤษ!!!

รูปแบบการเรียนสุดล้ำ ทันสมัย English 4.0!!! เรียน Online via ZOOM สดเป็นกลุ่มเล็ก 30
ชม. เต็ม

(เรียน 20 ครั้ง ครั้งละ 1:30 ชม.) ทุกวันพุธ 20.30-22.00 น.

การเรียนรูปแบบ masterclass เน้นพัฒนาการของผู้เรียนเป็นหลัก อาจารย์ทำหน้าที่เป็น
mentor ให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจริง
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พิเศษสุด เนื้อหาการเรียนแบบ exclusive!!!

ถามตอบได้เหมือนเรียนสด ทำให้มั่นใจได้ว่า ดูแลผู้เรียนทุกคนอย่างทั่วถึง

เรียนจบคอร์ส เรามี certificate มอบให้ทุกท่าน!!!
รับรองว่าการออกเสียงและการสนทนาภาษาอังกฤษของคุณจะเปลี่ยนไปตลอดกาล
ลงเรียนกับเราวันนี้ เพื่อความก้าวหน้าในอาชีพและการศึกษาต่อในอนาคต

สมัครด่วน!!! รับเพียง 15 ท่านเท่านั้น!!! สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถาบัน
EngWISE

โทร 098-469-5659 line: engwise

เนื้อหาที่เรียน

Presentation

- How to prepare for a presentation

- Presentation structure

- Making introductions
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- Message delivery

- Visual aids

- Making conclusions

- Questions & answers

Meetings

- How to participate in meetings

- Formal meetings

- Informal meetings

- Networking

- Interviews and recruitment

- Negotiation

- Appraisals
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***สมัครวันนี้ รับส่วนลดทันทีจาก 4,900 บาท จ่ายเพียง 2,900 บาท***

คอร์สใหม่ล่าสุดของ อ. เจมส์ EngWISE การเรียนแบบนิวนอร์มัล ไม่หวั่นล็อคดาวน์
เรียนที่ไหนก็ได้ ไม่ต้องเดินทาง‼️! Presentations and Meetings in English (Online via
ZOOM) 30 ชม. เต็ม!!! สมัครภายใน 15 ก.ค. ลดพิเศษ จากราคา 4,900 เหลือเพียง 2,900 บาท!!!
โทร: 02-611-8814, line: engwise
Add Line: http://line.me/ti/p/D5BysIuMn_ สุดยอดคอร์สภาษ
าอังกฤษแนวใหม่ที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดกาล!!!
Presentations and Meetings in English (Online via ZOOM 30 ชม.)
คอร์สที่ออกแบบมาเพื่อพัฒนาทักษะการนำเสนอและการประชุมเป็นภาษาอังกฤษ
เพื่อการทำงานอย่างมืออาชีพ ประสิทธิภาพ ส่งเสริมบุคลิกภาพ
และภาพลักษณ์ความน่าเชื่อถือ
ไม่ใช่แค่การติว แต่คือการเรียนรู้จากมืออาชีพตัวจริงเสียงจริง อาจารย์เจมส์
(ปริญญาเอกจากเคมบริดจ์ ด้านภาษาศาสตร์) กับประสบการณ์กว่า 10
ปีในวงการพากย์เสียงโฆษณาและพิธีกรภาษาอังกฤษ!!!
รูปแบบการเรียนสุดล้ำ ทันสมัย English 4.0!!! เรียน Online via ZOOM สดเป็นกลุ่มเล็ก 30
ชม. เต็ม (เรียน 20 ครั้ง ครั้งละ 1:30 ชม.) ทุกวันพุธ 20.30-22.00 น.
การเรียนรูปแบบ masterclass เน้นพัฒนาการของผู้เรียนเป็นหลัก อาจารย์ทำหน้าที่เป็น
mentor ให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจริง
พิเศษสุด เนื้อหาการเรียนแบบ exclusive!!! ถามตอบได้เหมือนเรียนสด ทำให้มั่นใจได้ว่า
ดูแลผู้เรียนทุกคนอย่างทั่วถึง
เรียนจบคอร์ส เรามี certificate มอบให้ทุกท่าน!!!
รับรองว่าการออกเสียงและการสนทนาภาษาอังกฤษของคุณจะเปลี่ยนไปตลอดกาล
ลงเรียนกับเราวันนี้ เพื่อความก้าวหน้าในอาชีพและการศึกษาต่อในอนาคต
พิเศษ เฉพาะผู้ที่แอดไลน์ EngWISE มาสมัครภายในวันที่ 15 ก.ค. ลดพิเศษ จากราคา 4,900
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เหลือเพียง 2,900 บาท!!! ราคานี้รวมเอกสารการเรียน แฟ้มสะสมงานส่วนตัว
และประกาศนียบัตรเรียบร้อยแล้ว
สมัครด่วน รับเพียง 15 ท่านเท่านั้น!!! สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถาบัน EngWISE
โทร 02-611-8814 line: engwise
เนื้อหาที่เรียน
Presentation
- How to prepare for a presentation
- Presentation structure
- Making introductions
- Message delivery
- Visual aids
- Making conclusions
- Questions & answers
Meetings
- How to participate in meetings
- Formal meetings
- Informal meetings
- Networking
- Interviews and recruitment
- Negotiation
- Appraisals
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