Speaking Strategies

What will you get!
LL

- Professional Training
- Leider Study Package
- Coffee/Tea Break
- Lunch @ Hotel
- Certificate & Photo
- เทคนิคในการทางานและติดต่อ

ธุ รกิจกับต่างประเทศ

สถานที่
Novotel Hotel

กรุ งเทพ สยามสแควร์

30 July 2016
เวลา : 9.00 – 17.00 น.

กลยุทธในการพูดให้ ประสบความสาเร็จ
เพื่อความก้าวหน้ าในหน้ าทีก่ ารงานหรื อติดต่ อทาธุรกิจกับชาวต่ างชาติ

8,500 baht ทุกที่นงั่
อ่ านรายละเอียดเพิ่มเติมที่
www.LeiderEnglish.com

เหมาะสาหรับท่านที่ต้องการพัฒนาคุณภาพชีวิตทังในหน้
้
าที่การงานหรื อทาการค้ า
ระหว่างประเทศ โปรแกรมนี ้จะช่วยสร้ างความมัน่ ใจในการพูด รวมเทคนิคที่สาคัญใน

ติดต่อและสารองที่นงั่ ได้ ที่

การพัฒนาด้ านการพูด วิธีการคิด การเจรจาให้ ประสบความสาเร็จ สร้ าง

089-4433 047

connection ให้ มนั่ คงและยัง่ ยืน สามารถนาไปใช้ ได้ ทงในองค์
ั้
กรบริษัทหรื อการ

Line ID: leiderholland

ติดต่อภาคธุรกิจระหว่างประเทศ Training by The Director จาก

Email: info@LeiderEnglish.com

Leider English School ประเทศ The Netherlands พร้ อมรับ
Certificate โดยตรงจากทางสถาบัน
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เรื่องที่ผ้ ูร่วมงานสนใจ

