
 

 
 

 

ТЗ: Написати лист для 

продажу курсу навчання 

англійської мови від школи 

«English online club» 

Обсяг до 800 знаків без 
пробілів. Текст українською та 
російською мовами. 

Наші вітання! А хочете?: 

- прокидаючись, думати англійською 

- легко будувати речення, не кажучи про правила граматики 

- радіти, що не треба контролювати склав губи в трубочку чи розтягнув їх в усмішці 

- занурюватися в захоплюючу книгу, не відволікаючись і майже не заглядаючи в словник 

- сміливо подорожувати, читаючи написи англійською, як на своєму рідному 

- впевнено вписувати в графу «англійська вільно» 

Ми все перерахували про що Ви мрієте? Якщо ні, можна продовжити список і переходити до 
виконання бажань. А ми обов'язково допоможемо, тому що знаємо ЯК і тому що колись самі 
були такими ж мрійниками. 

Хочете дізнатися більше про курс, ознайомтесь з нашим Чек-листом. 

І до зустрічі на вебінарі «Думай англійською», який відбудеться 4 березня 2020 о 19.30 

Все у ваших силах і нашою допомогою. 

Школа сучасної англійської «English online club» 

  

 

 



 
 

Привет!  А хотите ?: 

- просыпаясь, думать на английском 

- легко строить предложения, не вспоминая о правилах грамматики 

- радоваться, что не надо контролировать сложил губы в трубочку или  растянул их в 
улыбке 

- погружаться в увлекательную книгу, не отвлекаясь и почти не заглядывая в словарь 

- смело путешествовать, читая надписи на английском, как на своем родном 

- уверенно вписывать в графу «английский свободно» 

Мы все перечислили о чем Вы мечтаете? Если нет, можно продолжить список и переходить 
к исполнению желаний. А мы обязательно поможем, потому что знаем КАК и потому что 
когда-то сами были такими же мечтателями. 

Хотите узнать больше о курсе, загляните в наш Чек-лист. 

И до встречи на вебинаре «Думай на английском», который состоится  4 марта 2020 в 19.30 

Все в ваших силах и с нашей помощью. 

Школа современного английского «English online club» 
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