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TRUNG TÂM ANH NGỮ TRỰC TUYẾN E-SPACE - THƯ NGỎ

TRUNG TÂM ANH NGỮ TRỰC TUYẾN

E-SPACE VIỆT NAM

Kính gửi quý doanh nghiệp,

Đầu tiên E-Space xin gửi đến quý doanh nghiệp lời chào trân trọng và lời chúc thịnh vượng!

E-Space là website học tiếng Anh trực tuyến thuộc công ty Paxcreation. Đây là công ty có 100% vốn đầu tư từ 

Nhật. Được thành lập vào tháng 10/2012 tại thành phố Hồ Chí Minh. E-Space là trang web học ngoại ngữ trực 

tuyến do công ty Paxcreation thực hiện đang được triển khai và rất thành công tại thị trường Nhật Bản. Hiện nay 

đang được triển khai tại Việt Nam và đang có kế hoạch mở rộng sang một số nước trong thời gian tới. 

Cùng với thời gian và tâm huyết, E-Space đã khẳng định được chất lượng đào tạo ngoại ngữ tại Nhật. E-space rất 

tự hào đã đóng góp vào sự cải tiến tiếng Anh của người Nhật. Với sứ mệnh của mình, E-Space rất mong muốn 

một lần nữa đóng góp vào sự cải tiến tiếng Anh, tiếng Nhật của người Việt. 

Bằng phương pháp dạy và học mới “1 thầy - 1 trò” cùng với sự giảng dạy của 100% giáo viên nước ngoài, E-Space 

đã tạo ra một môi trường học tập chuyên nghiệp giúp những người bận rộn trong thời gian ngắn nhất có thể 

nâng cao kĩ năng ngoại ngữ của mình. 

E-Space mong muốn sẽ được sát cánh, đồng hành cùng doanh nghiệp để nâng tầm ngoại ngữ của người Việt lên 

tầm cao quốc tế. Rất mong sẽ nhận được những phản hồi tích cực từ phía doanh nghiệp. Một lần nữa chúng tôi 

xin được gửi lời cảm ơn chân thành và lời chúc sức khỏe đến doanh nghiệp và  toàn thể nhân viên của doanh 

nghiệp.

Kính chúc doanh nghiệp ngày càng thành công và phát triển vững mạnh!

ĐẠI DIỆN CÔNG TY

Shigenori�Sato
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TRUNG TÂM ANH NGỮ TRỰC TUYẾN E-SPACE - KHÁC BIỆT

SỰ�KHÁC�BIỆT�CỦA�E-SPACE�

Các chương trình đào tạo tiếng Anh trực tuyến tại E-Space đều được 
các chuyên gia thiết kế theo một lộ trình khoa học, giúp học viên 
nhanh chóng lấy nền tảng vốn tiếng Anh, cũng như nâng cao khả năng giao tiếp. 
Học viên hòa toàn có thể tự tin nói tiếng Anh lưu loát sau 1 khóa học tại E-Space..

Phương pháp học mới “ 1 thầy, 1 trò” tương tác cao, hiệu quả nhanh và tiến bộ vượt trội.

100% giáo viên nước ngoài sẽ sẽ giúp bạn luyện phát âm chuẩn quốc tế

Mỗi học viên có lộ trình học riêng được thiết kế phù hợp với trình độ của từng người.

Bạn có thể đăng kí khóa học và học ngay mà không cần đợi mở lớp.

Có thể học bất cứ nơi đâu và bất cứ thời gian nào giúp tiết kiệm thời gian và chi phí.

Hoàn toàn chủ động về thời gian biểu. Bận đột xuất hủy lịch học không bị mất phí.

LÝ�DO�TẠI�SAO�BẠN�NÊN�HỌC�TIẾNG�ANH�TẠI�E-SPACE
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Với phương pháp học mới qua Skype  sẽ giúp học viên vừa tiết kiệm thời 
gian và chi phí vừa mang lại hiệu quả cao. Học viên hoàn toàn có thể chủ 
động về thời gian và địa điểm với phương pháp học này.

Khi học tiếng Anh trực tuyến thông qua Skype học viên chỉ cần một 

laptop/smartphone  hay bất kì 1 thiết bị thông minh nào có cài đặt Skype và 

một đường truyền internet ổn định là đã có thể học tiếng Anh mọi lúc, mọi nơi. 

Hơn thế nữa với phương pháp học này việc đặt và hủy lịch học thì vô cùng dễ 

dàng. Học viên chỉ cần đặt lịch học trước 30 phút là đã có thể tham gia giờ học. 

Nếu học viên bận không thể tham gia buổi học như đã đặt trước học viên cũng 

có thể linh động hủy giờ học trước đó 2 giờ. Cũng chính vì những tiện ích mà 

phương pháp này mang lại mà E-Space đã đưa phương pháp dạy qua Skype 

vào chương trình giảng dạy của mình.

LỢI�ÍCH�CỦA�VIỆC�HỌC�QUA�SKYPE

TRUNG TÂM ANH NGỮ TRỰC TUYẾN E-SPACE - PHƯƠNG PHÁP HỌC
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TRUNG TÂM ANH NGỮ TRỰC TUYẾN E-S PACE - PHƯƠNG PHÁP HỌC

Để có thể đưa ra chương trình dạy phù hợp cho từng học viên giúp học viên 

đạt được trình độ anh ngữ mong muốn. E-Space sẽ test đầu vào của mỗi 

học viên, dựa trên kết quả đạt được trong lần test đầu tiên giáo viên sẽ xếp 

học viên vào trình độ phù hợp và đưa ra chương trình dạy thích hợp với 

trình độ mà học viên đang có để giúp học viên dễ dàng tiếp thu và nâng cao 

trình độ của mình sau mỗi bài học và khi kết thúc mỗi khóa học.

Với phương pháp học “ 1 thầy - 1 trò” 1 học viên sẽ được học trực tiếp 

với 1 giáo viên. Phương pháp học này sẽ nâng cao mức độ tương tác 

của giáo viên và học viên. Giúp học viên có nhiều cơ hội được học và 

trao đổi nhiều hơn với giáo viên.

Để tạo nên 1 group học hiệu quả giáo viên của E-Space sẽ test đầu vào của 

mỗi học viên để kiểm tra xem trình độ của từng học viên. Sau khi đã nắm 

bắt được trình độ của từng người E-Space sẽ tạo nên những group học phù 

hợp với nhu cầu, trình độ của từng học viên giúp học viên đạt được hiệu quả 

tốt nhất. Phương pháp học Group sẽ tạo điều kiện cho học viên được giao 

lưu, tương tác với nhiều người tạo không khí sinh động, thú vị  hơn trong 

buổi học.

Tùy theo trình độ của từng group, giáo viên sẽ đưa ra chương trình học và 

dạy phù hợp từ cấp độ thấp đến cấp độ cao và những bài dạy nâng cao từ 

những chủ đề phổ biến trong đời sống đến những bài học mang tính 

chuyên ngành từ kinh doanh đến kĩ thuật. Những bài giảng sẽ được thiết kế 

mang tính ứng dụng cao, sau mỗi buổi học học viên đã có thể sử dụng 

những mẫu câu, đáp ứng những tình huống giao tiếp liên quan đến lĩnh vực 

mà mình đang hoạt động.

Ngoài phương pháp “ 1thầy 1 trò” thì E-Space còn thiết kế chương 

trình học group. Hình thức của phương pháp học group là mỗi nhóm 

sẽ bao gồm 4 học viên và 1 giáo viên. 

PHƯƠNG�PHÁP�“1�THẦY–1�TRÒ”

PHƯƠNG�PHÁP�HỌC�NHÓM�4�NGƯỜI
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Tất cả giáo viên tại E-Space đều tốt nghiệp từ những trường đại học danh tiếng, 

có kinh nghiệm giảng dạy, được E-Space đào tạo và đánh giá thường xuyên. 

Với khẩu hiệu “Success�is�within�your�reach”, E-Space luôn luôn nỗ lực và 

cam kết đem đến chất lượng đào tạo tốt nhất cho tất cả học viên!

-

GIÁO�VIÊN�CỦA�E-SPACE�HỌ�LÀ�AI?

6
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GIÁO�VIÊN�E-SPACE

TRUNG TÂM ANH NGỮ TRỰC TUYẾN E-SPACE - GIÁO VIÊN E-SPACE
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CÁC�CHƯƠNG�TRÌNH�
ĐÀO�TẠO�CỦA�E-SPACE

Với chương trình này các bé sẽ có cơ hội tiếp xúc làm quen với ngôn ngữ mới và 

nâng cao khả năng anh Ngữ của bé giúp các bé tiếp cận và làm quen với các chủ đề 

tiếng Anh một cách tự nhiên và hiệu quả nhất mà không chịu áp lực nặng nề 

của việc học tập.

Chương tình học được thiết kế tùy theo độ tuổi và trình độ của từng học viên.

CHƯƠNG�TRÌNH�TIẾNG�ANH�THIẾU�NHI

- CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỦA E-SPACETRUNG TÂM ANH NGỮ TRỰC TUYẾN E-SPACE

Khi tham gia chương trình anh văn giao tiếp học viên sẽ được cung cấp các kiến thức 

nền tảng, từ căn cơ bản đến nâng cao với các tình huống giao tiếp thực tế. 

Với Phương pháp học mới “ 1 thầy 1 trò” dưới sự giảng dạytận tình, chu đáo 

của đội ngũ giáo viên nước ngoài tại E-Space sẽ giúp cho người học hoàn thiện được 

tất cả các kĩ năng Anh ngữ của mình. 

Sau khi hoàn thành chương trình anh văn giao tiếp tại e-space học viên 

không chỉ nghe tốt, nói giỏi mà còn viết chuẩn.

CHƯƠNG�TRÌNH�TIẾNG�ANH�GIAO�TIẾP



- CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỦA E-SPACETRUNG TÂM ANH NGỮ TRỰC TUYẾN E-SPACE
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Khóa học tiếng Anh thương mại được thiết kế đặc biệt tập trung vào các kỹ năng, 

các tình huống giao tiếp trong kinh doanh như: Thuyết trình, hội họp đàm phán, 

trình bày và bảo vệ quan điểm. Giúp học viên sử dụng tiếng Anh thương mại 

chính xác, hiệu quả và thăng tiến trong công việc.

CHƯƠNG�TRÌNH�TIẾNG�ANH�THƯƠNG�MẠI

Khóa học này được thiết kế dành riêng cho những ai muốn làm việc tại các công ty 

có vốn đầu tư nước ngoài, những tập đoàn đa quốc gia. Với nội dung bài học 

được thiết kế xây dựng dựa trên các buổi phỏng vấn thực tế sẽ giúp học viên 

không chỉ phat triển các  kĩ năng tiếng Anh mà còn khả năng trả lời phỏng vấn. 

Điều quan trọng là giúp học viên tự tin, sử dụng hiệu quả và chuẩn xác tiếng Anh 

khi đi xin việc. Tạo được ấn tượng trong mắt nhà tuyển dụng, từ đó giúp học viên 

có được công việc mong muốn.

CHƯƠNG�TRÌNH�TIẾNG�ANH�PHỎNG�VẤN�XIN�VIỆC

Ngoài các khóa học được chuẩn hóa theo giáo trình quốc tế, Doanh nghiệp 

có thể yêu cầu E-SPACE thiết kế khóa học theo yêu cầu và theo chủ đề phù hợp 

với công ty mình.

Khóa học này được thiết kế dựa trên các tình huống thực tế và cung cấp 

cho người học giao tiếp tiếng Anh trong mọi tình huống như work, presentation, 

customer care…và rất nhiều chủ đề khác. Mỗi chủ đề học viên sẽ thảo luận 

với giáo viên điều đó giúp bạn phát triển kỹ năng giao tiếp, thảo luận, kỹ năng đọc, 

nghe. Ngoài ra học viên còn được cung cấp các thông tin giúp họ hiểu biết về 

đời sống, văn hóa – xã hội của của các quốc gia trên thế giới những thủ tục, 

cách ứng xử với các tình huống xảy ra hàng ngày.

CHƯƠNG�TRÌNH�TIẾNG�ANH�CHO�DOANH�NGHIỆP
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CÁC�KHÁCH�HÀNG�DOANH�NGHIỆP�TIÊU�BIỂU

ĐỐI�TÁC�TRUYỀN�THÔNG

TRUNG TÂM ANH NGỮ TRỰC TUYẾN E-SPACE - KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP - ĐỐI TÁC 



Địa�chỉ:
Tòa nhà Gia Thy, Lầu M, 158 Đào Duy Anh
Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. HCM

Liên�hệ:
Điện thoại : 08 - 3847 - 6282
Email : info@e-space.vn

Kết�nối:
Website : www.e-space.vn
Facebook : facebook.com/tienganhskype

SUCCESS�IS�WITHINYOUR�REACH!


