
ЩОРОКУ 
НАВЧАЄМО 

більше 700 учнів

НАША КОМАНДА –
14 професіоналів 

своєї справи

80% ЗАНЯТЬ –
розмовна 
практика

ПОНАД 5 РОКІВ
УСПІШНОГО 
викладання

МАЄМО 

3 ФІЛІАЛИ 

У  КИЄВІ

ОСОБЛИВОСТІ  LevelUP
ВЛАСНА ОНЛАЙН-ПЛАТФОРМА: навчання проходить на
інтерактивній платформі, простий і компактний інтерфейс якої
забезпечує швидкий доступ до навчальних матеріалів.

Наша платформа підвищує ефективність вивчення мови
у середньому на 30%.

Керівництво має можливість контролювати успішність своїх
працівників у будь-який момент навчання.

ЧАС ЗАГОВОРИТИ АНГЛІЙСЬКОЮ!

LevelUP – одна з найефективніших шкіл з вивчення 
англійської мови у Києві.

Ми раді пропонувати освітні послуги для персоналу Вашої
компанії!

Корпоративне навчання з нами – це сучасний курс англійської
мови з урахуванням специфіки профілю діяльності саме
Вашої компанії.

Обираючи нас, ви отримуєте розширені можливості 
для себе та своєї команди!

За результатами навчання кожен спеціаліст Viatec:

• покращить комінікативні навички для спілкування
з іноземними партнерами, колегами та клієнтами;

• зможе самостійно проектувати та презентувати ділові
проекти у сфері роботи компанії англійською мовою;

• грамотно створюватиме та відповідатиме на ділові листи,
але вже без допомоги словника.

Чому саме LevelUP?



ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПІДХІД до кожного з учасників групи,
незважаючи на його початковий рівень. Це дозволяє нам
розробити спеціалізовану навчальну программу для
задоволення планів керівництва компанії, враховуючи
можливості учнів.

УНІКАЛЬНА МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ сприяє досягненню
максимально ефективного результату навчальної групи
в оптимальні терміни.

СУЧАСНІ НАВЧАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ актуальні для нашого часу.

КВАЛІФІКОВАНІ ВИКЛАДАЧІ з успішним досвідом викладання
у компаніях різних напрямків бізнесу.

У рамках співпраці за вашою командою буде закріплено
персонального менеджера, який виконуватиме функції 

куратора та вирішить будь-яке питання стосовно навчального 
процесу.

Час проведення занять будемо обирати відповідно до вашого 
робочого графіка.

А тепер щодо інвестицій компанії у підвищення своєї 
продуктивності!

Залежно від зручної для вас форми проведення занять, 
пропонуємо інвестувати таким чином:

Форма 

занять

Вартість одного заняття (група до 10 чоловік), грн

Розрахування 

одразу за півкурсу 

(4 місяця)

безготівково

Розрахування 

одразу за півкурсу 

(4 місяця)

готівковою

У разі 

щомісячного

розрахування

Онлайн 800 750 1000

Офлайн 1000 950 1200

Ми абсолютно впевнені у якості нашої роботи, адже 
індивідуальний та комплексний підхід до навчання приносить 

швидкі і відчутні результати.

Залишилися питання? Телефонуйте!

+38 (096) 301-31-32            +38 (099) 301-31-32           +38 (093) 301-31-32

info@levup.com.ua www.levup.com.ua

За свою роботу ми відповідаємо репутацією!


