
 

 

 

 

 

 

 

Undervisning når det passer dig! 
Europas førende online sprogkurser er nu også tilgængelige i Skandinavien via Vestergaard & Co ApS. 

Den prisvindende online sproglærings løsning, Speexx, sætter nye standarder for opkvalificering af medarbejdernes 

sprogkundskaber via selvstudier. 

Gennem hele kurset vil der løbende være kommunikation via mail. Du vil få feedback på øvelser, opgaver der skal 

indsendes samt tips og motivation til at holde fokus på kurset.  

   
 

 

 

 

 

 

Der er fokus på både udtale, grammatik samt ordforråd 

igennem kurset. Halvanden time om ugen er nok til at 

opnå overraskende resultater. 

Uvurdérlig motivation og feedback. Din personlige tutor 

sender dig løbende opgaver samt værdifulde 

indlæringstips.  

Masser af muligheder! Ubegrænset adgang til den mobile 

ordforråds træner samt en bred vifte af ekstra materiale, der 

sikrer dig optimalt udbytte af kurset. 

 

Overblik over fordelene 

 

 Optimal tidsplanlægning med mobile og fleksible 

indlæringsløsninger – på arbejdet, hjemme eller hvor 

du måtte ønske det. 

 En omfattende online sprogniveautest til sikring af 

rette kursusniveau.  

 1,000+ timer til accent reduktion med IntelliSpeech, 

‘Det bedste talegenkendelsessystem‘(CHIP 

magazine) 

 Intensiv kommunikationstræning med fokus på 

forretningsrelaterede emner. 

 Let anvendeligt kursusmateriale med mere end 

30,000 øvelser og 40 forskellige måder at lære på. 

 

Din personlige tutor hjælper gerne 

 

 Europas ledende kurser med løbende support og 

motivation fra en personlig tutor.  

 Du modtager løbende mails med indlæringstips, 

hjemmeopgaver samt spørgsmål til hvert 

kursusmodul.  

 Uddannede og certificerede instruktører som hvert år 

re-certificeres.  

 Over 200 nationale og internationale priser og 

udmærkelser for et enestående indlæringskoncept. 

 Efter godkendt gennemførelse af et kursus modtager 

du et detaljeret certifikat.  

 

 

 

Gør det sjovt! 

 

 Reducér din accent i karaoke baren med berømte taler 

og originale tekster fra kendte personer – bare lyt og 

gentag!  

 Maksimal fleksibilitet med mobil ordforråds træning til 

iPhone, iPad and Android smartphones. 

 Video øvelser med opdaterede nyheder fra New York 

Times (kun engelsk). 

 Speexx online magasin med ugentligt opdaterede 

artikler omkring business, politik and kultur.  

 Speexx Portalen – alt kursusmateriale samt alt ekstra 

materiale samlet ét sted. 

 

  Lær sprog 

  Enkelt og effektivt 

 Europas førende udbyder af online sprogkurser: 

          speexx 
                              empovering communication 

  Speexx 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt os for yderligere info! 
 
Niveauer, sprog, certifikater 

 Vi tilbyder kurser på alle niveauer, fra begynder til avanceret.  

En omfattende online sprogniveautest afgør dit niveau.  

Nybegyndere lærer sproget helt fra bunden.  

 Alle vore sprogkurser er baserede på den officielt anerkendte standard, Common  

European Framework of Reference (CEF/CEFR). 

 Vi tilbyder følgende sprog: Engelsk, tysk, spansk, fransk og italiensk. 

 Ved kursets afslutning modtager du et detaljeret certifikat. 

 

Systemkrav 

 Kursusmateriale: Windows 8, 7, Vista eller XP, Internet Explorer, Firefox, Chrome;  

 Mac OS X (min. 10.6), Safari; Java 1.6 eller nyere; lydkort. 

 Karaoke: Windows 8, 7, Vista eller XP, lydkort. 

 Mobil ordbog: iOS 4, Android 2.3 eller nyere. 

 Lydkort, mikrofon/headset, High-speed internet forbindelse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.speexx.com 
 

 

 
Speexx repræsentant - Skandinavien:  
 

 
 

Adelgade 54, 2. sal • 9500 Hobro 

www.vesco.dk • info@vesco.dk 

Tlf. +45 98 51 00 30 

 

 

 

 

speexx  
    empowering communication 



 

 

 

 

 

 

 

 

Forløbet på kurserne! 

 

Speexx online sprogkurser er opbygget ens – uanset om du er nybegynder eller øvet i det pågældende sprog, vil du 

blive udfordret i det niveau der passer til dine kundskaber. 

 

 Alle kurser starter med en sprogniveautest, hvor spørgsmålene gradvist stiger i sværhedsgrad. Herved 

bestemmes meget nøjagtigt hvilket niveau du befinder dig på, og således samtidig hvilket udgangpunkt der er 

det optimale for netop din læringsproces.  

 Efter testen vil du blive tildelt adgang til det pågældende niveau og du kan nu begynde din online 

sprogundervisning. 

 Selve sprogkurset er delt op i 24 enheder. I hver enhed er der cirka 90 minutters træning, i alt ca. 36 timers e-

learning. Hver enhed er nomineret til at tage 1 uge at komme igennem, og efter cirka 6 måneder har du 

gennemgået alt materialet på dette niveau.  

 Hver uge vil der automatisk komme opgaver på mail, og du kan frit benytte den meget omfangsrige speexx 

portal for yderligere træning. Her finder du ugentligt opdaterede nyheder på engelsk, karaoke til brug ved 

træning af accent samt en masse andet hjælpemateriale, der vil gøre dit ordforråd samt forståelse af sproget 

meget større. 

 Midtvejs i sprogkurset vil du få en opfølgningstest, som skal sikre at du får det fulde udbytte af din indsats. 

Midtvejstesten indgår i den samlede bedømmelse af dit niveau. 

 Når du har været alle enhederne igennem vil du få en afslutningstest. Denne test er ligeledes med til at 

bedømme om du har bestået kurset, og den indgår i den samlede vurdering med ca. 10%. Din indsats igennem 

hele kursusforløbet, sammenholdt med de ugentlige opgaver, udgør de resterende 90%. 

 Når du har bestået kurset får du en samlet karakter, og du vil modtage et detaljeret certifikat. 

 

 

 

 

Lær sprog 

Enkelt og effektivt 

Speexx  

Alle speexx online sprogkurser         

er udviklet efter den officielle 

standard - CEF/CEFR 
 


