Prezentarea companiei
Niciodată nu este prea târziu pentru a învăța și oricine poate să învețe!

Într-o lume în continuă transformare și modernizare, în care oamenii
trebuie mereu să învețe și să se adapteze, fie din necesitate profesională,
considerente practice, sau chiar din plăcere, a avea abilitatea de a
comunica eficient într-o altă limbă, deschide mereu alte și alte meridiane
și posibilități infinite.

Bine ai venit!

În această lume, a comunicării și globalizării noi, GLOBAL TEAM,
venim cu o soluție ideală și simplă: cursuri de limbi străine, cu diferite
specifice.
Global Team îți pune la dispoziție:

» o echipă de profesori tineri dar talentați, competenți și dedicați, toți
absolvenți ai Facultații de Litere, mereu la curent cu metode moderne de
predare inovatoare și eficiente, interactive și pe placul tuturor;
» metodologie și materiale de ultimă oră: cărți, handout-uri, imagini,
suport audio, jocuri, într-o structură adaptată nevoilor tale;
» mai mult decât simple cursuri sau meditații, ci servicii de înaltă
calitate, abilitatea de a învăța să comunici cu încredere și fără ezitări în
orice limbă dorești, în cadrul unor întâlniri interactive, dinamice și
eficiente, alături de cei mai buni!
Îti stăm la dispoziție oricând, pentru orice informație, pentru a te înscrie la
cursurile noastre, și pentru o ofertă personalizată nevoilor tale.

Cu noi vei invăța să înțelegi și să te faci înțeles!
O echipă tânără și dinamică te așteaptă cu drag!
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Niciodată nu este prea târziu pentru a învăța și oricine poate să învețe!

COMPANIA

……..…………...…………………………

VALORI

STRATEGIE

DEZVOLTARE

MOTIVE

Valorile noastre
……..…………………………………………
La baza performanței noastre stă un set de principii care ne ghidează și ne
definesc ajutându-ne să excelăm.

1 Munca în echipă
Efortul colectiv stă la baza performanței și
a succesului nostru.

2 Comunicare
Încurajăm exprimarea liberă a ideilor,
acestea fiind mereu o sursă de inspirație.

3 Implicare
Ne dedicăm întru totul activității noastre
cu deplină seriozitate și perseverență.

4 Flexibilitate
Ne adaptăm mereu la cerințele clienților
noștri și la nevoile lor.

5 Respect
Oferim cu plăcere fiecărui client atenția și
aprecierea cuvenită. .

Strategia echipei

……..…………………………….…………
Deschidere la nou

Abordare interactivă

Spirit de echipă

Idei

Analize
Marketing

Centrul de limbi străine

Global Team

Inovație

Dezvoltare

Implementarea celor mai bune soluții pentru a ajuta echipa în atingerea obiectivelor este prioritatea noastră.
.
Munca în echipă, ideile noi și prospectarea pieței ne-au ajutat continuu să ne dezvoltăm si să activăm la cele mai înalte standarde de calitate.

2008
Înființarea companiei.
Predare cursuri față în față.

2009
Implementarea și lansarea
cursurilor online

Cum ne-am dezvoltat

…..…………………………………

2010
Implementarea și lansarea
cursurilor la telefon

2011

Ne-am schimbat viziunea asupra fiecărei etape din
dezvoltarea unei idei.

Schimbare structurii site-ului
www.globalteam.ro

2012
Implementarea și lansarea
cursurilor prin corespondență

2013
Lansare CD:

Cum să excelezi la
interviul de angajare în limba Engleză

2014
Diversificarea limbilor străine
și a domeniilor de predare

2015
Dezvoltarea și îmbunătățirea
serviciilor oferite clienților.

8
Motive
pentru
care
să
ne
alegi
……..………………..……………….…
1. Profesionalism:
Suntem parteneri agreabili, comunicativi, ușor modelabili
după nevoile tale, axați pe crearea unui mediu propice
predării cursurilor de limbi străine, la standarde europene.

5. Eficiență:
Datorită testelor de evaluare o să știm exact unde trebuie să
insistăm.

2. Calitatea serviciului:
Echipa noastră deține pregătire de nivel înalt, alături de
training-uri de specialitate.

6. Asistență:
Îți oferim asistență și explicații online, telefonic, prin email, etc.

3. Flexibilitate:
Tu ne spui când este cel mai bun interval orar pentru tine
și noi te repartizăm intr-o grupă sau individual în funcție
de ce ți se potrivește.

7. Ușurință:
Cu Global Team înveți limba străină dorită de tine, însă
într-un mediu relaxant, deschis, fără stres!

4. Interactivitate:
Nu există numai predare. Există și întrebări și răspunsuri.
Tocmai de aceea îți oferim un mod nou, interactiv, de a
învăța o limbă străină!

8. Diversitate:
Acoperim toate domeniile de interes: general, business,
juridic, medical, tehnic, hotelier, catering, interviu,
examene, etc.

ECHIPA NOASRĂ

……..…………...…………………………

FONDATORI

PROFESORI

Cunoaste echipa noastra
Fondatori
ZOLTAN DEAK

FLAVIA DEAK

Director General
……..………………………

Director Studii
……..………………………

Niciodată nu este prea târziu pentru a
învăța și oricine poate să învețe!

Doresc să te ajut, să te motivez și să te
îndrum în dezvoltarea abilităților
lingvistice.

Aurelia

Laura

……..………………………

Profesoară

……..………………………

Mi-ar face o deosebită plăcere să
învățăm împreună!

Iți stau cu drag la dispoziție ca ghid,
îndrumător, trainer în dezvoltarea de
competențe lingvistice.

Profesoară

Dana
Profesoară

……..………………………
Te invit să învățăm împreună.
Simplu, practic și interactiv!

Ramona
Profesoară

……..………………………
Profesionalism și seriozitare în predarea
limbilor străine.

Profesoară
……..………………………

Profesoară
……..………………………

Aș dori să te ajut să înveți rapid și ușor.
Cu metoda de predare potrivită în scurt
timp vei reuși să vorbești... !

Metode eficiente, moderne și
interactive pentru a-ți îmbunătăți
cunoștințele!

Profesoară

Profesoară

……..………………………

……..………………………

Te invit cu drag sa descoperim împreună
informații captivante despre limbile
străine!

Aștept să te cunosc și să învățăm
împreună!

Profesor

Profesor

……..………………………

……..………………………

I am looking forward to meeting you!

I am an American English teacher who is
eager to start communicating with you
soon!

Și mulți alți

……..…………...…………………………

DESPRE NOI

MISIUNE

VIZIUNE

ACOPERIRE

CE OFERIM

Despre
Centrul de limbi străine Global Team
.…………………………………………...….
Din 2008 am acumulat experienţa necesară care să ne ajute să
oferim clienţilor noştri servicii de înaltă calitate prin:
profesorii noștri experimentaţi şi atent aleși, metoda de
predare deosebit de interactivă, materiale de ultimă oră de la
edituri celebre și diverse limbaje de specialitate.
Din dorința de a răspunde nevoilor cursanților noștri, oferim
de asemenea diferite metode de desfășurare a cursului – față în
față, online, la telefon sau prin corespondență, fiecare deosebit
de eficiente și axate pe comunicare.
.

Misiunea noastră

……..……………………………………………………………….…………………………

Misiunea noastră este să oferim mai mult decât posibilitatea de a folosi o altă limbă străină, ci o experiență unică prin care vei obține
fluența dorită prin dezvoltarea abilităților esențiale de comunicare alături de motivația necesară pentru atingerea obiectivelor dorite.
Ne propunem să fim mereu pentru toți cursanții noștri:

un partener competent, de încredere și loial iar
misiunea noastră nu se oprește aici;
vom oferi și de acum încolo cele mai bune
metode;
o echipă dedicată, orientată către preformanță și
promovarea valorilor în care am crezut mereu.

Viziunea noastră
……..………………….…………………
Viziunea noastră asupra stăpânirii unei limbi străine este una
funcțională, practică și contextualizată.
Prin materialele, tehnicile moderne folosite și a metodei
interactive de predare, reușim să punem la dispoziția tuturor o
atmosferă propice studiului și a muncii în echipă.

Ne propunem să oferim în continuare cele mai bune servicii
pentru a cultiva comunicarea interculturală și cele mai
eficiente metode și instrumente lingvistice pentru a stimula
comunicarea într-o lume în continuă evoluție.
Let’s team up!

Acoperire:
Până în 2014 am avut clienți din:

…...…………………………….
România: A, B, C, D
Austria: B, C, D
Germania: B, C, D
Elveția: B, C, D
Franța: B, C, D
Anglia: B, C, D
Spania: B, C, D
Italia: B, C, D

Rusia: B, C, D
Brazilia: B, C, D
America: B, C, D
Canada: B, C, D
Australia: B, C, D
Ne adresăm tuturor, indiferent de locație, atât în țară cât și în străinătate.

A: - Cursuri față în față
B: - Cursuri online
C: - Cursuri la telefon
D: - Cursuri prin corespondență

Ce oferim

…...……………………………………………………………………….………..
Mai mult decât simple cursuri sau meditații, îți oferim servicii de înaltă calitate, abilitatea de a învăța să comunici cu
încredere și fără ezitare în orice limbă străină, în cadrul unor întâlniri dinamice și confortabile alături de cei mai buni!
Atmosfera interactivă creată în cadrul ședințelor, deschiderea, flexibilitatea, implicarea și răbdarea tuturor profesorilor
centrului nostru, ne-au ajutat mereu să excelăm.

FAȚĂ ÎN FAȚĂ
La sediul nostru sau
al companiilor.

ONLINE
Pe Skype, Yahoo sau
Any Meeting

LA TELEFON
Pe Orange, Vodafone,
Telekom, Rcs-Rds, etc…

PRIN CORESPONDENTA
Pe mail, fax, poșta
română, fan courier.

METODE DE PREDARE
……..…………...…………………………

MOD DE PREDARE

MATERALE

Modul de predare a cursurilor noastre
……..…………………………………..…
Prin răbdare și pricepere, profesorii Centrului de limbi străine
Global Team te vor asista în deschiderea a noi orizonturi
conversaționale.
Ei te vor ajuta la exersarea abilităților de vorbire, ascultare,
citire, scriere, cât și la înțelegerea regulilor gramaticale, prin
explicații accesibile, urmărind metoda interactivă și activă de
predare. Toate acestea sunt atent verificate prin dialog
constant, teme de casă și diferite proiecte.
Cursanții sunt puși în fața unor situații din viața reală,
exersându-se astfel capacitatea de a comunica prin jocuri de
rol.

De asemenea, punem accent pe nevoile punctuale ale
cursanților astfel încât să le încurajăm deprinderile de vorbire,
înțelegere și îmbogățire a vocabularului.

AMBIȚIE

DORINȚĂ

RĂBDARE

COMUNICARE
IMPLICARE

PERSEVERENȚĂ
ÎNCREDERE

Proveniența materialelor noastre
……..….…………………………………
Succesul învățării unei limbi străine are mult de-a face și cu
folosirea materialelor potrivite, care să stimuleze deprinderile de
vorbire, înțelegere, scriere și citire.
Materialele folosite de profesorii noștri: manuale, caiete de curs,
imagini, flash-cards, suport audio-video, formulare, și multe altele,
sunt adaptate perfect domeniului ales, și provin de la edituri de
renume.

Toate aceste materiale și resurse sunt puse la dispoziția ta de către profesorii noștri.

Cambridge

Engleză

Oxford

Engleză

Macmillan

Engleză

Parragon

Engleză

Longman

Engleză

Express Publishing

Engleză

Times Books

Engleză

LIMBI STRĂINE

……..…………...…………………………

LIMBI PREDATE

DOMENII PREDATE

TIPUL PREDĂRI

Engleză

Germană

Spaniolă

Italiană

Franceză

Maghiară

Română

Rusă

Japoneză

Chineză

Turcă

Norvegiană

Greacă

Portugheză

Arabă

Bulgară

Ucrainiană

Olandeză

Poloneză

Slovacă

Slovenă

Suedeză

Cehă

Daneză

Irlandeză

Croată

Finlandeză

Coreană

Albaneză

Sârbă

Catalană

Estonă

Letonă

Persană

Ebraică

Latină
Sau orice altă limbă străină la cerere

MEDICAL

GENERAL

AFACERI

JURIDIC

CATERING

TEHNIC

HOTELIER

INTERVIU

EXAMENE

Sau orice alt domeniu la cerere

Tipul de predare

……..…………………………………...……
Îți oferim mai mult decât simple meditații; îți punem la
dispoziție metodele, profesorii și materialele necesare care să te
ajute să stăpânești și să comunici fără ezitare în orice limbă
străină, toate adunate în cadrul unor întâlniri interactive și
dinamice care îți vor face o reală plăcere!
Modul de predare a cursurilor noastre:

Față în fată
Cursurile noastre față în față sunt interactive, eficiente și
deosebit de practice! Profesorul se deplasează la sediul
companiei sau cursantul vine la sediul nostru și vom
descoperi împreună plăcerea de a vorbi, a asculta, a scrie
și a înțelege o altă limbă străină.

````````````````Online
Cursurile noastre online sunt interactive, moderne,
confortabile și deosebit de eficiente! Acest curs este
conceput avându-se în primul rând în vedere nevoile tale
reale de comunicare.

````````````````

La telefon
Îți stăm la dispoziție oricând, pentru orice informație, pentru a te
înscrie la cursurile noastre, și pentru o ofertă personalizată
nevoilor tale.
Cu noi vei învăța să înțelegi și să te faci înțeles!
O echipă tânără și dinamică te așteaptă cu drag!

Cursurile noastre telefonice se axează strict pe
conversație și interacțiune. Dacă timpul nu îți permite să
petreci două ore în fața calculatorului atunci profită de
aceste cursuri revoluționare.

Prin corespondență
Echipa Global Team vine în întâmpinarea necesităților
tale cu o soluție ideală, practică și deosebit de
eficientă, o alternativă a cursurilor tradiționale, și
anume cursuri prin corespondență.

Alte servicii oferite
……….………………………………
Descoperă serviciile oferite de Global Team
Începând de la cursuri de limbi străine, teste online până
la servicii de traducere și interpretariat, răspundem unei
game variate de cereri.

O echipă tânără și dinamică te așteaptă cu drag!

Teste online

Traduceri
În și din orice
limbă străină.

Interpretariat
În și din orice
limbă străină.

Gratuite sau contra
cost

Mai oferim și servicii de traducere
……..……………………………………………..……
Cu o experiență îndelungată, biroul de traduceri Global Translate îți oferă
servicii profesioniste de traducere și interpretariat, adresate atât companiilor,
instituțiilor cât și persoanelor fizice.
Atuurile noaste sunt:
 Hardware si aplicații noi, deosebit de eficiente pentru procesul de traducere.
 Servicii de înaltă calitate și implicare continuă.
 Livrarea la timp a tuturor traducerilor.
Acoperim o gamă variată de domenii precum: business, economic, tehnic,
financiar, medical, juridic, marketing etc, dar mai ales traduceri dintr-o/într-o
suită de limbi de circulație internațională.

dar
să
nu
uităm
și
de
interpretariat
……..……………………………………………..……
 Prin serviciile noastre de interpretariat îți vom fi alături și îți vom transmite
mesajul, fie că este vorba de o conferință, delegație, prezentare, seminar,
sau o întâlnire la biroul notarial ori la cină.
 În cadrul serviciului de interpretariat, poți beneficia de interpretariat
simultan (interpretul traducere în timp real ceea ce spune vorbitorul), sau
interpretariat consecutiv (interpretul ascultă o parte a unui discurs și fie face
un rezumat, fie îți redă ideile din acesta).
 Indiferent de modalitatea aleasă, interpretul trebuie informat în legătură cu
subiectul evenimentului și să studieze materialele prezentate și terminologia
specifică.

 Îți garantăm confidențialitate absolută și promptitudine.

Teste
gratuite
……..…………………….…
» Înregistrare utilizator
» Cont personal
» Vizualizare răspunsuri
» Trimitere rezultat test pe email propriu
» Teste nivel începător

Teste
cu
plată
……..…………………….…
» Înregistrare utilizator
» Cont personal
» Vizualizare răspunsuri
» Trimitere rezultat test pe email propriu
» Trimitere rezultat test către profesorii noștri
» Teste nivel începător
» Teste nivel mediu
» Teste nivel avansat
» Teste Engleză pe domenii
» Secțiune contact/suport
Generare CERTIFICAT DE COMPETENȚĂ LINGVISTICĂ

Poți găsi mai multe detalii la: http://www.globalteam.ro/teste_quiz

.

Datele firmei:
SC GLOBAL TEAM SRL

Mai multe detalii

……..………………………………
Echipa noastră îți stă mereu la dispoziție, ne poți
contacta cu încredere pentru orice informații
suplimentare sau detalii:

Relații cu publicul
L-V: 08:00 – 18:00
S: 09:00 – 13:00
D:
Închis .

Detalii contact:
Web: www.globalteam.ro
Tel: 004-0264-244.967
Fax: 004-0364-815.206

RO 23939206
J12/2314/2008
Lei:RO61BTRL05201202H00412XX
Euro:RO36BTRL05204202H00412XX
BANCA TRANSILVANIA
Sediu social: Str. Clujului Nr. 5/13,
Loc. Gherla, Jud. Cluj Cod. 405300

E-mail: office@globalteam.ro
E-mail: office.cursuri@globalteam.ro

.

Echipa
Global
Team
……..………………..………………….………………….…………
Îți mulțumește pentru atenție. .

Let’s team up

