
Открийте 
свят от 
възможности  
с Direct English

  
English language learning direct to the world



  

Два милиарда души ще 
изучават английски език през 
следващите 10-15 години.  
Защо и Вие да не сте един от 
тях?



DIRECT ENGLISH –  
ПОДХОДЯЩОТО ОБУЧЕНИЕ ЗА 
ВСЕКИ

Direct English е обучителна система, създадена 
през 1997 година от световно известния експерт 
по изучаване на английски език Луи Александър. 
Тя е базирана на уникална методика и е една от 
най-ефективните в наши дни. Вече е пожънала 
огромен успех в Азия, Европа и Средния Изток. 
Вие сте следващите, които ще успеете.

За разлика от много други езикови курсове по 
английски език, Direct English функционира 
в съответствие с Вашите лични възможности. 
Системата е съобразена със способностите 
и целите Ви. Постигате напредък чрез темпо, 
определено от Вас самите и ненарушаващо 
изпълнението на служебните и личните Ви 
ангажименти. Благодарение на гъвкавостта на 
системата, се обучавате точно по начина, по 
който желаете. А резултатите? Чувствате се 
уверени още от първия ден и в резултат постигате 
целите си по-бързо.

Със своите девет нива на обучение и 
допълнително бизнес английски, Direct English 
Ви предоставя повече възможности в сравнение 
с всички останали обучителни системи. И така, 
независимо дали сте абсолютно начинаещ или 
напреднал, млад професионалист или такъв на 
ръководна позиция, Direct English ще намери 
подходящото за Вас решение.

Не на последно място, също Ви предоставяме 
възможност да придобиете BULATS, 
квалификационен сертификат за определяне 
нивото на езиковите Ви познания, издаден от 
Университета Кеймбридж, като допълнителна 
гаранция за Вашия успех с нас.

  

АНГЛИЙСКИЯТ ЕЗИК –  
НАЙ-ВАЖНОТО УМЕНИЕ, КОЕТО 
НЯКОГА БИХТЕ МОГЛИ ДА 
ПРИДОБИЕТЕ

Съществуват редица важни умения, които човек 
придобива през живота си, но има едно, което не 
бива да пренебрегвате, а именно – способността 
да общувате свободно на английски език.

Известен ли Ви е фактът, че от говоримите 
6 000 езика в световен мащаб, половината 
от населението на Земята комуникира чрез 
едва десет от тях, сред които доминиращ е 
английският! Най-преподаваният чужд език 
в света е именно той и прогнозите са, че в 
следващите 10-15 години ще бъде изучаван от 
около два милиарда души. Защо и ти да не си 
един от тях?

Днес английският е езикът на международния 
бизнес, технологиите, образованието и 
пътуванията. Където и да отидете по света, всички 
го говорят. Все по-често и по-често използването 
му се оказва единственият начин за общуване 
между хората, които се срещат в чужбина по 
бизнес дела или просто по време на почивка.

Владеенето на английски език се превръща от 
умение, което е добре да притежавате, във важна 
необходимост, независимо дали по отношение на 
бизнес или просто за удоволствие.

За щастие, Direct English на Linguaphone Group Ви 
предоставя възможност да изучавате английски 
език по лесен и достъпен начин в съответствие с 
възрастта и способностите Ви. Нещо повече, не 
са Ви необходими предварителни познания по 
езика, затова – не чакайте!

Обадете се на +359 (0)88 71 444 71  |   +359 (0)2 963 55 33   |     www.directenglish.bg   |  



LINGUAPHONE GROUP –  
СВЕТОВЕН ЛИДЕР В ОБУЧЕНИЕТО ПО 
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Избирайки да изучавате английски език с Direct 
English, Вие сте в сигурни ръце. Ние сме световен 
лидер в обучението по английски език, част 
от Linguaphone Group и с над 100 години опит 
на чуждоезиковия пазар, като притежаваме 
глобална мрежа от партньори, разрастваща се 
непрекъснато.

Вече сме помогнали за успешното обучение на 
милиони хора в повече от 60 държави по света и 
тази цифра продължава да расте.

Гордеем се с нашето ниво на обслужване и 
иновативен подход. Важни характеристики 
за преподаването са както отзивчивостта и 
подкрепата, така и надеждността и доверието – 
ние сме поели тази отговорност. С ентусиазъм 
и хъс, ние ще Ви вдъхновим и мотивираме да 
разгърнете максимално потенциала си и да 
постигнете поставените пред Вас цели при 
изучаване на английски език. 

Защо въобще да рискувате с други, като може 
да се доверите на нас?

Много други езикови курсове не могат да 
гарантират качество и методичност, тъй като 
учебните материали са избор на съответните 
преподаватели. Обикновено не се използват 
оригинални учебни материали, а се разчита на 
работни листове, планове на уроци и фотокопия. 
По този начин, единственият гарант за качество и 
методичност се оказва учителят.

При Direct English всички материали са създадени 
с единствена и основна цел – преподаване на 
английски език, като постоянството в качеството 
на преподаване е гарантирано. Където и да 
отидете по света, ще се възползвате от едни 
и същи стандарти на високо качество с Direct 
English.



ЗАЩО СИСТЕМАТА DIRECT ENGLISH Е УНИКАЛНА?

•	Постепенно надграждате знанията си с темпо по Ваш избор, като още от самото начало чувствате 
увереност

•	Подсигурява обучителни подходи и по-ниски разходи, като предоставя по-голям избор в сравнение с  
останалите доставчици

•	Предоставя пълно обслужване, характеризиращо се с гъвкавост, каквато конкуренцията трудно ще 
предложи

•	Удовлетворява личните Ви потребности
•	Съгласувана е с работните и житейските Ви задължения
•	Използва набор от високо качествени учебни материали, които Ви дават възможност сами да избирате 

времето и мястото на учене
•	Предоставя първокласно обслужване на клиента на всеки етап от обучението
•	Подкрепена е от Linguaphone Group – световен лидер в обучението по английски език
•	Дава възможност за придобиване на BULATS - квалификационен сертификат на Университета 

Кеймбридж за оценка на познанията Ви по английски език



КАК РАБОТИ DIRECT ENGLISH

Direct English е отражение на най-актуалното, 
свързано с изучаването на чужд език. Системата 
комбинира интерактивни двуезични материали 
с програма, включваща присъствени занимания 
с обучител, часове по разговор, дори и 
културно-развлекателни дейности – всички 
те предоставени чрез мрежа от обучителни 
центрове по целия свят. Програмата също 
е приложима при договорено обучение на 
служители на място в конкретна фирма или при 
курс за самообучение по английски език.

Системата Direct English съдържа изчерпателни 
учебни материали, включващи: учебник, 
наръчник, работна тетрадка, комплект аудио 
материали и неограничен достъп до Direct English 
онлайн - нашият мултимедиен онлайн обучителен 
портал, който Ви позволява да практикувате 
английския си, когато и където пожелаете.

ИЗГРАДЕНА НА СОЛИДНИ ОБУЧИТЕЛНИ 
ПРИНЦИПИ

Системата е изградена на базата на изпитани 
етапи за обучение, които отразяват естествения 
процес на възприемане чрез представяне, 
изучаване и практикуване. След това ние Ви 
помагаме да упражните това, което сте научили и 
да изградите самоувереност, докато напредвате. 

В учебния план са заложени много разговорни 
упражнения, което Ви позволява уверено да 
използвате английския език от самото начало на 
обучението си, като по същото време изучавате 
систематично основните единици на английската 
граматика.

Програмата също Ви дава възможност да 
откриете стила на учене, който Ви допада най-
много. По време на всяка стъпка от обучението 
Ви, ще може да се възползвате от постоянни 
насоки и окуражаване, повишавайки увереността 
си и запазвайки мотивацията си, така че със 
сигурност ще успеете.

НАКРАТКО ЗА ВАШИЯ ПЪТ КЪМ УСПЕХА

Просто е: Ние Ви изслушваме, опознаваме, 
определяме това, което ще е полезно за Вас. 
Системата Direct English е базирана на повече 
от това да разбираме езика. Основен принцип е 
начинът, по който учите езика.

Гъвкав график за обучение: Изучаването на 
английски език отнема време, така че с нас може 
да се обучавате, където, когато и както пожелаете, 
така че да се впишем във Вашия начин на живот. 
Можете да комбинирате самостоятелното 
обучение с часове с обучител, часове за разговор 
и мултимедийни часове по време, което е удобно 
за Вас без това да променя ритъма Ви на живот.

Ефективно е: Учебният план отразява начина на 
естестено усвояване на чуждия език, представяйки 
граматичния и езиков материал на момента, 
т.е. ще разговаряте на английски от първия 
ден. Ползвайки този подход, с разширяване на 
езиковите Ви умения и лексика, все повече ще 
затвърждавате това, което сте научили.

Персонализирано е: Ние се отнасяме с 
всеки обучаем като с личност, не просто един 
присъстващ в класната стая. Ние разбираме, 
че всеки човек има различни обучителни 
възможности и нужди, така че започваме с това да 
открием какво темпо ще Ви удовлетворява.

Доказано е: Методите ни на обучение са 
разработени да Ви обучават на четирите умения 
- разбиране, говорене, четене и писане, докато 
в същото време очакваме и ще отговаряме на 
Ваши въпроси, които възникват във всеки етап на 
обучителния процес.

Забавно е: Аудио и дигиталните компоненти 
на учебните материали са завладяващи и 
мотивиращи. Случките са запомнящи се, така 
че веднага ще бъдете увлечени. И противно на 
повечето академични учебници, нашите материали 
са както разбираеми, така и интригуващи.



Не чакайте!
Поемете по пътя към 

успеха днес!
Потърсете ни на телефон +359 (0)88 71 444 71

в  www.facebook.com/Direct English Bulgaria 
или посетете  www.directenglish.bg



Direct English е част от Linguaphone Group – световен лидер в обучението по чужди езици, който 
функционира под международно признатите търговски марки Linguaphone, Pingu’s English и Direct English. С 
повече от 100 години опит на пазара за чуждоезикови обучения, Linguaphone Group има обширна глобална 
мрежа от лицензирани партньори и дистрибутори в световен план.

Linguaphone Group също притежава обширно портфолио от самообучителни езикови курсове, които са 
помогнали на милиони клиенти да научат нов език в над 60 държави.
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Направете първа крачка към успеха днес, свържете се с нас.

Тел.: +359 (0)88 71 444 71; тел./факс: +359 (0)2 963 55 33

info@directenglish.bg

www.directenglish.bg

Обучителен център Direct English 
ул. „Твърдишки проход“ 27, ет. 2 
София 1404 
България

Потърсете ни в Twitter
www.twitter.com/Direct English BG

Потърсете ни в Facebook
www.facebook.com/Direct English Bulgaria 


