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Lưu ý:

Dựa vào kết quả bài test kiểm tra đầu vào của học viên, trung tâm sẽ đưa ra chương trình học phù hợp nhất. Nếu học viên đã có trình độ từ cấp độ Intermediate 

thì có thể tham gia ngay khóa “Business Course” mà không cần trải qua khóa “Preparing for Business”.

Chương trình “Business Course” là chương trình học chung dành cho doanh nghiệp. Khóa học này sẽ cung cấp những kĩ năng cần thiết mà bất kì người đi làm 

nào cũng cần sử dụng để giao tiếp trong kinh doanh. Sau khi hoàn thành khóa học, tùy thuộc vào mỗi lĩnh vực kinh doanh khác nhau của các doanh nghiệp, 

trung tâm sẽ đưa ra giáo trình, chương trình học riêng phù hợp với từng ngành nghề và thời lượng học phù hợp với từng chương trình.

TRỤ SỞ CHÍNH E-SPACE TẠI TP. HCM
The Prince Residence, Tầng 3- 19, Nguyễn Văn Trỗi, Phú Nhuận, TP. HCM 

Hotline 24/7: 1900 9485

   VĂN PHÒNG E-SPACE TẠI HÀ NỘI
Tòa nhà HH2 Bắc Hà, Tầng 8, số 15 Tố Hữu, Thanh Xuân, 

Hà Nội. Hotline 24/7: 1900 9485 
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Thời hạn sử dụng của mỗi khóa học là 6 tháng bao gồm 30 tiết, tuy nhiên tùy vào mật độ book lịch mà học viên có thể rút ngắn thời gian kết thúc khóa học.

(Quý Doanh nghiệp vui lòng liên hệ trực tiếp để được tư vấn)

      (Vui lòng liên hệ để nhận báo giá mức học phí)

(Vui lòng liên hệ để nhận báo giá mức học phí)


