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Cégünk az Ecco Hungária Papírkereskedelmi Kft. 1997-ben alakult, az

akkori tulajdonos a svéd SCA konszern volt. A cégnél a hivatalos nyelv
a német volt mindaddig míg két évvel késıbb részvénycsere útján új
tulajdonoshoz ,a finn M-realhoz csatlakoztunk. Ettıl az idıponttól kezdve
került az angol nyelv központi nélkülözhetetlenné számunkra, hiszen az
új tulajdonosnál ez volt a hivatalos nyelv. Ekkor cégunknél csak
néhányan beszélték a nyelvet, ezért úgy döntöttünk, hogy egy hatékony
nyelvoktató társaságot keresünk, aki képes arra hogy viszonylag
rövid idı alatt használható nyelvtudás birtokába juttassa cégünk azon
dolgozóit akik napi kapcsolatban vannak a különbözı országokban
dolgozó leányvállalatoknál illetve a központban dolgozó munkatársakkal.
1999-ben így esett választásunk a Csimota Bt.- re, akik azóta is aktív
részt vállalnak kollégáink angol nyelvtudásának egyre magasabb szintre
történı emelésében.
1999 óta az oktatás egyéni és kiscsoportos keretek között folyik, és
fontosnak tartom kiemelni hogy mindig személyre szabott ( azaz tudásszinthez illetve a feladatkörhöz kapcsolódó szakmai nyelvvel bıvített ).
A heti két alkalommal rendszeresen tartott nyelvórákon kívül az oktatók
külön tréningeket ( pl.prezentációs tréninget ), illetve intenziv hétvégéket
szerveztek az oktatásban résztvevıknek.
Célunk elsısorban nem a nyelvvizsgabizonyítvány, hanem egy a
munkánk során valóban használható nyelvtudás –azaz jó beszéd és
íráskészség megszerzése volt, de a hatékony oktatásnak köszönhetıen
az oktatásban résztvevık közül jelentıs számban jelentkeztek kollégáink
alap és/vagy középfokú nyelvvizsgára és nem kis örömünkre eddig hét
kollégánk szerzett jó eredménnyel nyelvvizsga bizonyítványt.
Az oktatásban 13 fı vesz részt a mai napig. Valamennyi kollégát nyugodtan delegáljuk
régiós szintő (CEE) munkákra, különbözı értekezletekre- ahol angol nyelven kell elıadást
tartaniuk- hiszen a megszerzett nyelvtudással ma már megállják a helyüket.( A szakmai tudás
eddig sem hiányzott.)

Az oktatók kiváló munkáját dicséri hogy kollégáink valamennyien
lelkesen járnak a tanórákra és a különbözı teljes hétvégét betöltı
tréningekre. Maguk elé állítanak egyre magasabb mércét, igénylik

és kérik az álatlános nyelvtudáson kívül a szakmai nyelv minél
magasabb szinten történı elsajátítását.
Jelentıs sikerélményt nyútott számukra hogy a nyelvvizsga elıkészítı
tréningek után eredményes vizsgát tettek.
Összefoglalva, cégünk elégedett a Csimota Bt. munkájával, az általuk
képviselt oktatási módszerekkel, hiszen elértük azt, amit célul tőztünk
magunk elé, amikor ıket választottuk. Jól döntöttünk!
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A Csimota Bt 1999 óta oktat cégünknél, az Ecco Hungária Kft- nél, angol, német és francia
nyelvet.
Mivel vállalatunknál a hivatalos üzleti nyelv az angol, így erre a területre helyeztük a nagyobb
hangsúlyt.
Az oktatás szintje különbözı, így a kezdı szinttıl a nyelvvizsgára történı felkészítésen
keresztül a tárgyalási szintő tudás szinten tartásáig terjedt és terjed az oktatás.
Elsıdleges szerepet kap az üzleti nyelv oktatása, mivel munkatársainknak a napi munka során
nagy biztonsággal kell használniuk azt. ( tárgyalások, megbeszélések, értekezletek,
prezentációk stb. )
A rendszeres heti órákon elsajátított anyagot, a bizonyos idıközönként szervezett, bentlakásos
intenzív tanfolyamokon ( 2 nap ) van lehetıségük a munkatársaknak elmélyíteni, és fejleszteni
szóbeli kifejezıképességüket.
Az oktatásban résztvevı kollégák a beosztotti, középvezetıi és felsıvezetıi szintekrıl
kerülnek ki.
Speciális képzést kapnak tárgyalási és prezentációs technikából, nyelvezetbıl azok a
munkatársak, akik munkájuk során nem nélkülözhetik az ilyen irányú ismereteket.

Czakó Gyula
Ecco Hungária Kft
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Beszerzési Igazgatóság
1107 Budapest, Zágrábi út 1-3.

Kérésére ezúton igazoljuk, hogy a Csimota Bt a Magyar Telekom Rt ( volt Matáv Rt.) több
dolgozójának 2005-tıl heti 4 órában tart Üzleti angol oktatást. Az oktatás tematikája
kifejezetten a munkákkal kapcsolatos területre van elıkészítve. Az oktató minden órára
felkészül. Sok anyagot és tanítási praktikákat alkalmaz kifejezetten felnıttek oktatására
készítve. A megtanított anyagot praktikus kifejezéseket mindennapi munkánk során tudjuk
alkalmazni. Mivel munka mellett tanulunk ezért az oktatás idıpontja néha változik, de azt
rugalmasan kezeli az Oktató.
Az oktató felkészültségével hozzáértésével maximálisan megvagyunk elégedve.

Budapest, 2006. február 03.
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Reference about Csimota Bt
I have been learning with that company for 1 year however I was taught by them before as
well. I have been working in business for 6 years (British American Tobacco).
I would like to offer them for companies running in business because of the reasons as
follows:
•
•
•
•
•

They have complex knowledge of teaching in lots of areas of Business English such as
presentations, negotiations, business letters, reporting, etc.
The materials they use are full of useful business expressions and words partnerships
Beside the business expressions I learnt useful techniques as well (tripling,
presentation language on paper and oral)
With their consistent method of teaching I could improve my business vocabulary and
I could get onto a higher level
They are able to teach up to very high levels

I am satisfied with the result because my English has improved significantly during this year.

1999. December 3.

Nárcisz Szepesi
BAT Hungary Kft

Ajánlólevél
Bede Zoltán úr
Csimota Bt

Ezúton szeretném figyelmükbe ajánlani Bede Zoltán urat (Csimota bt), aki az elmúlt évek
alatt sokat segített az angol nyelvtudásom fejlıdésében a nyelvtan életszerő szituációkban
való gyakorlásával és az igényes szakmai kommunikáció megkövetelésével.

2000. február 10.

Tilly Mariann
Fıtanácsos
MKB Rt

Ajánló levél

Én, Gács Viktória nagyon elégedett vagyok a Csimota Bt. által nyújtott
angol nyelv oktatással.
A

tanár

megfelelıen

képességekkel

felkészült,

rendelkezik.

A

türelmes,

tanórák

és

minden

megfelelı
esetben

tanítói

pontosan

kezdıdtek, és mindvégig fentartották érdeklıdésemet. A tananyagot
megfelelıen

strukturálva,

érthetıen,

kellı

mennyiségő

gyakorlással

sajátíthattam el. A számonkérés megfelelıen szigorú volt, az otthoni
feladatok nehézsége és mennyiség is optimális volt.

A fent leírtak miatt mindenkinek cask ajánlani tudom.

Gács Viktoria
A1 Ingatlan Kft.

Referencia

A Csimota Bt segítségével több, mint egy éve tanulom az angol nyelvet.
Sikeresen készítettek fel a középfokú nyelvvizsgára.
A közös munka során kérésemre alkalmazkodnak azokhoz az igényekhez, amelyeket feléjük
támasztok, elsısorban a nyelv speciális területeinek alaposabb ismereteinek megszerzésére
vonatkozóan.
A nyelvoktatás technikái közül a számomra leghatékonyabbat alkalmazzák, így igyekeznek
különbözı gyakorlatokkal, hasonló feladatok megoldásával az ismereteket jelentıs részét az
órán megtanítani számomra.
Összességében hatékony és sikeres együttmőködésnek értékelem a közös munkánkat.

Budapest, 2006-02-02
Tisztelettel:

Müller Andrea
Gazdasági vezetı
Securitas Kft

I was very impressed with the method of teaching. Actually my knowledge of BE is very
limited but this course opened up a whole new horizon for me to expand on my knowledge.
More than that it kindled my interest. For me the most important thing was notWHAT WAS
TAUGHT but HOW IT WAS TAUGHT. I feel doubly benefited.
Michael (anyanyelvi résztvevı, tanártovábbképzés)

Csimota Bt.
Budapest, 1011 Jégverem u.2.
Bede Zoltán
ügyvezetı
részére

Tárgy: referencia

Ezúton erısítjük meg, hogy a Csimota Bt. által biztosított angol nyelvi képzésben részesül
több CIB Bank Zrt.-nél dolgozó kolléga.
A Bt. tanárai több éve oktatják munkatársainkat.
A képzés nyelvtani feladatokra, szóbeli kommunikációs gyakorlatokra valamint nyelvvizsga
elıkészítı teszt feladatokra koncentrálódik.

Budapest, 2006. február 2.

Üdvözlettel,

CIB Bank Zrt.

AJÁNLÓLEVÉL

A Csimota Bt-nél 1997 óta tanulunk angol nyelvet. Tanárunkkal maximálisan meg vagyunk
elégedve. Órái érdekesek, érthetıek és jól áttekinthetıek, ebbıl kifolyólag nyugodt szívvel
ajánljuk mások angol oktatására is.

Budapest, 2000. február 14.

Balázs Ildikó
OTP Értékpapír Rt

