CÉGBEMUTATÓ
DLANG-SPECIAL SPECIÁLIS NYELVI SZOLGÁLTATÓ
3530 Miskolc, Hadirokkantak u. 50.
A dLANG-Special Speciális Nyelvi Szolgáltató Bt több mint 10 éve van jelen a piacon
nyelvoktatás, tolmácsolás, fordítás, idegenvezetés és egyéb idegen nyelvi szolgáltatásokkal,
amelyeket a térség vállalatainak, magánszemélyeknek nyújtottunk közvetlenül, ill.
alvállalkozóként. Az általános igényeken túl különböző szakmai igényeket is kielégítettünk.
Elsősorban a vállalati, üzleti nyelvre kezdtünk el specializálódni, de a turizmusban
dolgozóktól kezdve az orvosokig sokféle szakma képviselőit tanítottuk már, elsősorban angol
és spanyol nyelven de igények szerint más nyelveken is.
Referencia a teljesség igénye nélkül:
vállalati nyelvi képzés
Miskolci Patyolat Zrt, Lillafüredi Palotaszálló, Sanofi-Aventis Miskolc, Bosch Miskolc, AES
Tiszaújváros, MÁV Zrt Miskolc, TVK
Olyan nagyobb nyelviskolákkal dolgoztunk együtt mint a DOVER vagy a FAST ENGLISH
tolmácsolás
Mexikói nagykövet utazási kiállítás, Innocomp üzleti tárgyalások, Első Magyar Tisztatéri
Mosoda üzleti tárgyalások
Nyelvvizsgákra, nyelvi versenyekre felkészítés:
ORIGO, CAMBRIDGE, BGF, OECONOM, KITEX, PITMAN
Idegenvezetés
külföldi és hazai csoportoknak
Szakmai vezetőnk Demkó Andrea, aki elkötelezett az idegen nyelvek és kultúrák iránt,
külföldön is szerzett tapasztalatot (Instituto Espanol de Granada, Don Quijote, Madrid,
Coined
Argentina,
International
House,
London),
amiket
felhasználtunk
oktatócsomagjainkban.
A cégünk nevében a ’d’ a Demkó testvérpár nevére utal, akik létrehoztuk ezt a céget, a
’LANG’ a nyelveket, míg a ’Special’ az egyediséget jelenti.
Mi nem hagyományos nyelviskolaként működünk, nem csak hagyományos tanfolyamok
szervezésével foglalkozunk.
Eddigi pályafutásunk alatt felismertük, hogy a különböző igényeket csak személyre szabott
oktatási rendszerrel, személyre szabott programokkal lehet kielégíteni, nagy hangsúlyt
fektetve a szaknyelvi oktatásra. Arra törekszünk, hogy nyelvtanárokból és egyéb
szakemberekből álló hálózat kiépítésével eljuttassuk a nyelvtudást, az idegen kultúrák
ismeretét a régió minden területére. Felkeltsük az érdeklődést e terület iránt és más
szemszögből láttatva a nyelveket és kultúrákat rávezessük az embereket ezek szépségére és
gyakorlati hasznára. Különleges oktatócsomagjainkkal különféle igényeket próbálunk
kielégíteni pl. Filmcsomag, Sajtócsomag stb.
Mindezt azért tesszük, hogy
- hogy Euróban élve észrevegyük annak sokszínűségét, varázsát, ugyanakkor megmutathassuk
mi is egyediségünket, vendégszeretetünket, kreativitásunkat.
- hogy valóban megéljük az európai egységet határok nélkül, ne csak beszéljünk róla
- hogy a vállalkozók felfedezzék az ebben rejlő kiaknázatlan lehetőségeket
- hogy a fiatalok megérezzék hogy mennyire izgalmas lehet egy másik nyelv, egy másik
kultúra, ezáltal toleránsabbak legyenek.
vagyis, hogy hozzájáruljunk a térség fejlődéséhez

Missziónk a következő három pillére épül:
1.) MEGISMERTETNI - szeretnénk az idegen nyelvet és a hozzá tartozó kultúrát teljesen más
szemszögből láttatni, felkelteni az érdeklődést, felhívni a figyelmet az ebben rejlő
lehetőségekre előadások, konferenciák, rendezvények stb. segítségével.
2.) MEGTANÍTANI – szeretnénk mindenki számára élvezetessé és elérhetővé tenni a
nyelvtanulást az általános és üres dolgokat elfelejtve az adott szakmának megfelelő egyedi
személyre szabott oktatócsomagokkal, ehhez saját készítésű szakszótárfüzeteket adunk
segítségül pl. borászat, gasztronómia, népművészet stb.
3.) SEGÍTENI – szeretnénk maximális segítséget nyújtani teljes körű szolgáltatásokkal, ha
kell éjjel és nappal. Például nyelvőrség program, általános titkári feladatok ellátása,
tolmácsolás, fordítás, idegenvezetés stb.
Ezen alappillérekre alapszik az általunk kidolgozott program is Idegen Nyelvvel a Megyéért,
melyet a Zempléni Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvánnyal partnerségben Idegen
Nyelven a Zemplénért címmel ebben a térségben indítunk el először.
Ugyanezen a néven alapítottunk egy civil szervezetet is, IDEGEN NYELVVEL A
MEGYÉÉRT EGYESÜLET-et, amely a fent nevezett célokért dolgozik. Azért jött létre,
hogy az itteni gyerekeknek, fiataloknak és az esetleges hátrányosabb helyzetben lévőknek is
el tudjuk juttatni a színvonalas nyelvoktatást. A gyerekeknél szeretnénk kezdeni a nyelvek
megszerettetését, mert hisszük, hogy ezzel nyitottabb, toleránsabb felnőttekké válnak és a
nyelvtudás kiemelkedési, előrelépési lehetőség számukra.
A dLANG-Special elérhetőségei:
dLANG-Special Speciális Nyelvi Szolgáltató Bt.
3530 Miskolc, Hadirokkantak. u. 50.
www.dlangspecial.hu
info@dlangspecial.hu
Tel: 20/559-0986; 20/476-2028
Fax: 1/9999-608
Az IDEGEN NYELVVEL A MEGYÉÉRT EGYESÜLET adatai:
Idegen Nyelvvel a Megyéért Egyesült
3531 Miskolc, Bársony J. 25. 4/1
www.dlangspecial.hu/idegennyelvvelamegyeert
Tel: 20/559-0986
Nysz.:Pk.60.254/2009/4
Adószám: 18017616-1-05
Bankszámlaszám: CIB Bank 10701173-49934407-51100005
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