Übung macht den Meister!
Nieuw in het
herfstprogramma 2017

Voor de zakelijke klant - open inschrijving
Het wordt steeds belangrijker om klanten en leveranciers ook aan de telefoon
en/of de receptie in het Duits goed te woord te kunnen staan. U wilt natuurlijk
professioneel over komen. Tevens wilt u uw schriftelijke communicatie in het
Duits kunnen voeren.
De Duitse zakenpartner hecht waarde aan kwaliteit en betrouwbaarheid. Hij zal
het zeker waarderen, als hij met u in zijn voertaal mag communiceren. Een
goed taalgebruik laat zien, dat u waarde hecht aan professioneel zaken doen
en veel ervaring hebt met Duitse klanten en/of leveranciers.

Speciaal voor secretaresses, ofﬁcemanagers en administratief
medewerkers, die in hun functie regelmatig in het Duits corresponderen.
Meer zekerheid en professionaliteit in het gebruik van de Duitse taal
zowel in telefoongesprekken als ook in uw schriftelijke communicatie.

Lees meer over de cursus voor administratief medewerkers

Voor de particuliere klant - open inschrijving
Nederlanders kiezen Duitsland en Oostenrijk graag als vakantiebestemming.
Mijn klanten en kennissen vertellen aan mij, dat het ‘omschakelen’ naar de
Duitse taal moeilijk gaat. Maar dat hoe langer zij er zijn, hoe beter het gaat.
Hoe leuk zou het dan zijn, ook deze drempel te laten verdwijnen? Lijkt u dat
wat? Wellicht is dan de cursus ‘Einfach Duits – gewoon Deutsch’ iets voor u.
Voor iedereen, die zijn of haar vrije tijd graag in Duitsland of Oostenrijk
doorbrengt en interesse heeft in de Duitse taal en cultuur.
Actuele onderwerpen uit de krant, reisinformatie en culturele
wetenswaardigheden, maar ook geschiedenis, boeken en
bezienswaardigheden kunnen besproken worden.

Lees meer over de cursus "Einfach Duits  gewoon Deutsch"

Neem contact op voor InCompany training en individueel advies

Alexandra Koch training & advies
www.alexandrakoch.nl
training@alexandrakoch.nl
+31 6 199 461 89
Wilt u geen nieuwsbrief meer van ons ontvangen? Meld u dan hier af.

