Standard

Aprendizagem de inglês comercial
estruturada e individualizada

O GlobalEnglish Standard é nossa solução de colaboração e
aprendizado individualizada de idiomas que inclui elementos chave
de nossa solução Professional completa.
Onze níveis diferentes de ferramentas multimídia de
autoaprendizagem fornecem conteúdo atraente em todos os
estágios do processo de aprendizagem.
Os alunos obtêm acesso às ferramentas de idiomas como modelos
comerciais, traduções instantâneas e frases e palavras específicas
de cada setor.
O GlobalEnglish Dashboard fornece aos administradores um
controle completo sobre o programa da organização inteira,
incluindo dados em tempo real sobre frequência de utilização e
progresso individual dos alunos.

Ferramentas de produtividade e aprendizagem colaborativa

Como funciona
Conteúdo comercial

Ferramentas de produtividade

Os alunos têm acesso direto a uma variedade de programas
de autoaprendizagem adequados ao seu nível de habilidade.
As atividades empregam conteúdo multimídia extremamente
envolvente, o que dá aos alunos a oportunidade de desenvolver
habilidades comerciais relevantes e de ampliar seu conhecimento
em eventos globais.

O GlobalEnglish Standard vai além da aprendizagem do idioma
com uma grande variedade de ferramentas fáceis de usar, como
modelos de e-mails e informações culturais que entregam valor
quando necessário para aumentar a produtividade no local
de trabalho.

Gerenciamento do programa
Habilidades de comunicação
O conteúdo comercial relevante mistura técnicas de envolvimento
mais recentes para criar atividades estimulantes para os alunos de
todos os níveis enquanto eles praticam e aprimoraram a proficiência
de audição, fala, leitura e escrita em inglês comercial.

O Dashboard fornece a elaboração de relatórios em tempo real
e o gerenciamento do programa com uma interface intuitiva que
permite que os administradores acompanhem o uso, analisem
o progresso dos alunos, otimizem os programas e avaliem o
retorno sobre o investimento. Os programas globais podem
ser implementados em questão de dias com os processos de
ambientação automáticos para novos alunos.

Principais benefícios
“As metas para aprimorar a
colaboração global e aumentar
a satisfação do cliente
desenvolvendo habilidades
de comunicação comercial
foram ultrapassadas.”

www.globalenglish.com

“Pesquisas mostraram
uma média de 2,5 horas
por semana de aumento de
produtividade por funcionário”.

“Nós temos vários funcionários
cujo desempenho foi
aprimorado dramaticamente
com a ajuda do programa
e, como resultado, foram
promovidos e reconhecidos”.

sales@globalenglish.com

“87% dos gerentes concordam
que os funcionários se
conectam melhor com
seus colegas de outras
partes do mundo”.
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