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Vaše obchodné fórum jazykov a kultúry:



CasaLinguae ponúka širokú paletu rôznych skupinových a individuálnych jazykových kurzov určených 
pre osoby v riadiacich funkciách, ako aj pre zamestnacov na všetkých úrovniach organizácie. 

» Firemné jazykové kurzy

Jazykové kurzy zamerané 
na Vaše potreby

Kurzy priamo vo Vašej firme  
Úspora času pre Vašich pracovníkov

Prezenčné a virtuálne kurzy 
v kontakte s lektorom

Široká ponuka kurzov ( 18+ jazykov ) - 
obchodnej a všeobecnej komunikácie

Pre tých, ktorí chcú ešte veľa dosiahnúť.

:



   CasaLinguae Vám ponúka:

» Preklady a jazykové korektúry v 18+ jazykoch:
Nemčina, Angličtina, Francúzština, Taliančina, Španielčina, Portugalčina, Poľština, Čeština, 
Slovenčina, Turečtina, Perzština, Maďarčina, Bosniačtina, Srbčina, Chorvátčina, Ruština, 
Brazílska portugalčina, Rumunčina, Švédčina, Japončina a ďalšie

» Overené preklady vo vybraných jazykoch:
Nemčina, Angličtina, Taliančina, Francúzština, Španielčina, Portugalčina, Rumunčina, 
Bosniačtina, Chorvátčina, Srbčina, Slovinčina, Bulharčina, Poľština, Čeština, Slovenčina, 
Švédčina

   Zameriavame sa na tieto oblasti:

» Ekonomika & hospodárstvo ( príručky, obchodná plány, firemnné podklady )
» Právo
» Marketing & PR ( tlačové správy a texty, reklamné brožúry a materiály )
» Online-texty a obsahy ( internetové stránky, sociálne médiá )
» Turizmus a cestovný ruch
» Hudba  & film
» Projekty podporované EÙ
» Technika & IT

* pokrývame aj iné témy a oblasti
Váš spoľahlivý partner v oblasti 
prekladov a jazykovej korektúry

:» Preklady & jazyková korektúra
Nemôžete nájsť tie správne slová v rodnej reči Vášho obchodného partnera alebo nie ste si istí, či 
je Váš text správne formulovaný a zrozumiteľný. 

:



CL: CasaLinguae 
Mozartgasse 4/2, 1040 Viedeň, Rakúsko 
T: +43 699 11  77 45 48 
E: office@casalinguae.at 
W: www.casalinguae.at

facebook.com/CasaLinguae
linkedin.com/company/casalinguae/ 
instagram.com/casalinguae

» Interkultúrna komunikácia  & workshopy a semináre

„Rozvíjajte si intrekultúrne kompetencie, spoznajte a porozumejte novým kultúram.“ 

Cieľové skupiny

» Zamestnanci pochádzajúci z rôznych krajín
» Medzinárodne pôsobiaci podnikatelia, vrcholoví manažéri, vedúci

oddelení, zamestnanci z oddelení obchodu, predaja, marketingu,
zákazníckeho centra

» Pre všetkých, ktorí chcú rozvíjať alebo ďalej rozširovať
medzinárodné obchodné vzťahy

» Privátne osoby, ktoré si chcú osvojiť vedomosti o iných kultúrach a
krajinách a zlepšiť si interkultúrnu kompetenciu

Obsahy

Témy naších školení a seminárov sú:

» Čo je to interkultúrna komunikácia / kompetencia?
» 6 kultúrnych dimenzií podľa Geert Hofstede
» Hodnoty, správanie, etiketa, čo sa smie a čo nie (Dos and Dont´s)
» Porovnania s inými kultúrami

Výhody pre firmy

» Zamestnanci spoznajú zvyky a obyčaje
» Žiadne prehrešky pri interkultúrnej komunikácii
» Príprava na zahraničné cesty al. na stretnutia s hosťami

zo zahraničia
» Lepší vzťah a lepšie porozumenie

:




