
OGÓLNOPOLSKA SZKOŁA 
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I BIURO TŁUMACZEŃ

ź SZKOLENIA JĘZYKOWE 

ź OBSŁUGA KONFERENCJI 

ź TŁUMACZENIA PISEMNE I USTNE 



Si t rax École to nowoczesna szkoła językowa 
specjalizująca się w nauczaniu języków obcych oraz 
języka polskiego jako obcego.

Specjal izujemy się w tłumaczeniach  zwykłych                           
i specjalistycznych oraz zapewniamy outsourcing 
językowy.

Zapewniamy wykwalikowanych, profesjonalnych           
i doświadczonych tłumaczy.

Obsługujemy tłumaczenia konferencyjne, eventy 
rmowe oraz spotkania międzynarodowe.

Sitrax École to szkoła języków obcych, która stawia sobie 
za główny cel wysoką jakość nauczania, dlatego też 
przy doborze lektorów zwracamy szczególną uwagę na 
ich wykształcenie, kwalikacje i doświadczenie .

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom naszych 
Klientów, prowadzimy kursy językowe w różnych 
wariantach: zajęcia w małych grupach oraz kursy 
indywidualne w siedzibie u Klienta.

O nas



KURSY JĘZYKOWE

ZAPEWNIAMY

ź test sprawdzający poziom znajomości języka obcego
ź materiały szkoleniowe 
ź bezpłatny dojazd lektora 
ź stałe stawki godzinowe 

ź certykat ukończenia kursu 

CENA KURSU

Koszt szkolenia jest uzależniony od następujących czynników: 

ź częstotliwości kursu i jego długości 
ź typu szkolenia 
ź ilości słuchaczy (zajęcia grupowe, indywidualne) 
ź miejsca szkolenia 
ź narodowości oraz specjalizacji lektora 

Nasza oferta

 Angielski, francuski, niemiecki, włoski, hiszpański, 
portugalski, chorwacki, rosyjski, norweski, szwedzki, chiński, 
arabski oraz język polski jako obcy.

Nasz dział kształcenia nadzoruje poprawny przebieg 
realizacji materiału z danego kursu językowego przez cały 
okres nauki. Lektorzy zobowiązani są do sporządzania 
comiesięcznych raportów z przeprowadzonych zajęć, co 
zapewnia transparentność.

ź egzamin końcowy



Anna Parzyńska

Prezes Sitrax sp. z o.o., 

Doktorant UG w Instytucie lologii romańskiej,

 lektor języka francuskiego 

Znajomość języka obcego jest dziś 
niezbędnym elementem pracy w 
międzynarodowej rmie. Wiemy, że 
Państwa pracownicy ciągle 
poszerzają swoją wiedzę i szkolą się 
w zakresie wykonywanych 
obowiązków.

Pragniemy pomóc dostosować ich 
umiejętności językowe do 
wykonywanej pracy i potrzeb z niej 
wynikających. Tworzymy specjalne 
kursy przygotowane pod konkretne 
potrzeby danej grupy.

Szanowni Państwo,

W nauczaniu języka obcego najważniejsze jest indywidualne poznanie 
potrzeb językowych każdego pracownika, w celu opracowania 
skutecznego planu nauczania.

Oferujemy kursy językowe skoncentrowane na wybranej tematyce – 
m.in. zarządzanie, księgowość, ekonomia, nanse, prawo, medycyna, 

Nawiązując współpracę z Państwa rmą nasz zespół dokona 
wszelkich starań, by szkoła Sitrax École stała się synonimem wysokiego 
poziomu nauczania oraz zaufanego partnera.

oraz polskiego jako obcego

IT, architektura.



LEKTORZY: 

ź

ź

ź

ORGANIZUJEMY: 

ź szkolenia z języka ogólnego 

ź szkolenia specjalistyczne 

ź szkolenia branżowe 

ź konwersacje 

PRZYGOTOWUJEMY DO EGZAMINÓW: 

ź DELF i DALF 

ź FCE, CPE 

ź TOEIC, TOEIC Bridge, WiDaf, TFI, TOEFL 

wykształcenie, doświadczenie, świetne umiejętności 
językowe

profesjonalne zaplecze metodyczne

indywidualne dopasowanie zakresu i sposobu 
nauczania do potrzeb językowych danej grupy

ź Marlins Test



TŁUMACZENIA

 
pisemne: 

ź zwykłe, specjalistyczne oraz przysięgłe 

ź teksty do publikacji, prospekty oraz broszury informacyjne 

ustne: 

ź konsekutywne 

ź symultaniczne 

ź treści marketingowe, umowy

Zapewniamy kompleksową obsługę konferencji, szkoleń  
oraz spotkań biznesowych.

Koszt tłumaczenia wyceniany jest indywidualnie,                    
w zależności od typu, miejsca oraz języka tłumaczenia.

ź szeptane



OUTSOURCING JĘZYKOWY

Nasi pracownicy stają się Państwa pracownikami. 

ZESPÓŁ NASZYCH TŁUMACZY:

ź przeprowadzi rekrutację na pracowników z wymaganą 
biegłą znajomością danego języka obcego 

ź wykona pisemne tłumaczenia dokumentacji rmowej 

ź wykona tłumaczenia ustne podczas konferencji, szkoleń 
oraz spotkań biznesowych 

ź stanie się asystentem-tłumaczem, gdy zajdzie potrzeba 
zatrudnienia tłumacza wewnątrz rmy do realizacji 
konkretnego projektu krótko- lub długoterminowego 

W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Państwa 

          669 751 200

              biuro@sitraxecole.eu 

            www.sitraxecole.eu 

dyspozycji. 
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