POZNAJ
NIEMIECKI LOGICZNIE
PYTANIA I ODPOWIEDZI

MATERIAŁY DLA PROFESJONALISTÓW

DLACZEGO NIEMIECKI LOGICZNIE
Co wyróżnia materiały Niemiecki Logicznie?

praktyczność – uczysz się zdań, które 1:1 wykorzystasz w praktyce
podejście systemowe – zamiast wkuwać reguły, poznajesz system
multimedialność – uczysz się na podstawie filmów wideo i animacji
multisensoryczność – oglądasz, słuchasz, angażujesz się, reagujesz
wygoda – sam decydujesz, gdzie, kiedy i w jaki sposób się uczysz
nowoczesność – dzięki animacjom skuteczniej przyswajasz treści

DLA KOGO NIEMIECKI LOGICZNIE
Dla kogo przeznaczone są produkty Niemiecki Logicznie?
"Kurs wideo" – osoby początkujące i tzw. fałszywie początkujące, które chcą od podstaw
poznać, przećwiczyć i utrwalić gramatykę języka niemieckiego na praktycznych
przykładach zdań z języka biznesu (gramatyka, słownictwo, wymowa, komunikacja)
"Tablice gramatyczne" – każdy, kto chce zrozumieć podstawy niemieckiej gramatyki
i poprawnie komunikować się ustnie i pisemnie (45 zagadnień na 4 stronach A4)
"250 praktycznych zdań" – każdy, kto chce skutecznie i profesjonalnie komunikować się
po niemiecku w sytuacjach zawodowych (słownictwo, wymowa, poziom A1-B1)

PRZYSZŁE MATERIAŁY I TREŚCI
Jakie treści z serii Niemiecki Logicznie pojawią się w roku 2019?
Nowe praktyczne grafiki, teksty i filmy na blogu Niemiecki Logicznie
Kurs języka zawodowego "Niemiecki Logicznie metodą bezpośrednią"
Druga część "Kursu wideo" (na poziomie średnio zaawansowanym)
Praktyczne materiały dla osób zaawansowanych i tłumaczy

NEWSLETTER NIEMIECKI LOGICZNIE
Co zyskam, zapisując się na newsletter Niemiecki Logicznie?
praktyczną wiedzę, której nie znajdziesz w książkach do nauki niemieckiego
materiały publikowane na blogu w ekskluzywnej wersji PDF
informacje o nowych treściach i kursach
kupony rabatowe na zakup produktów w sklepie Niemiecki Logicznie

METODY PŁATNOŚCI W SKLEPIE
W jaki sposób mogę płacić za produkty Niemiecki Logicznie?
Blikiem (system płatności mobilnych dla użytkowników smartfonów)
Płatnościami Shoplo (obsługiwanymi przez platformę Blue Media S.A.)
zapewniającymi wygodny i bezpieczny sposób zapłaty kartami płatniczymi
i szybkimi przelewami z większości banków

Praktyczna wiedza
tworzona przez
profesjonalistę dla
profesjonalistów

Filmy wideo, grafiki,
animacje, teksty
– praktyczny język
biznesowy
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Spójny, przemyślany
i logiczny system
kolorów i oznaczeń,
praktyczne ćwiczenia

