
 

            Você tem urgência de falar  o  
 inglês fluentemente? Temos a  resposta! 



 

 

  

     Imagine você cercado pela natureza 
       vivendo o inglês 24 horas por dia! 



 

 



 

  

 O que você pode fazer com 20 palavras? 
    nós a transformamos em 20 sentenças por minuto 



Como falar inglês fluente iniciando com apenas 20 palavras?  
Eu lhe ensino como ter o inglês na ponta da língua, rápido e de forma prazerosa.  
Aqui na LevelUP English nós transformamos cada palavra em 20 sentenças por minuto. 
Isto é comunicação fluente e proficiente com garantia total do método LevelUP English.  

 
Nosso Parrot Lab (laboratório de voz) é um carrossel de performance e sinergia em 
equipe de 8 pessoas motivadas para juntas produzirem uma exibição oral de 3.200 
palavras. Aqui você vai soltar a língua e perder toda timidez. 
 

O que você pode fazer com apenas 20 palavras em inglês?  
Com toda certeza, aqui na LevelUP English, lhe ajudaremos a construir o seu império da 
fluência em inglês. Método rápido, prático, dinâmico e interativo.  
Pense nisto: normalmente uma pessoa nativa na língua inglesa utiliza 20 sentenças por 
minuto em sua fala. Você pode alcançar este ritmo e velocidade. 
 

Um método eficazmente comprovado e que dá certo!  
Eu lhe darei as 20 palavras iniciais e lhe colocarei no patamar de comunicação fluente com 
3.200 palavras relevantes com linguagem real e cotidiana. 



 
 

 

  

        Você precisa falar o inglês fluente    

  com urgência para turbinar sua carreira? 



 

Você precisa falar o inglês fluente com urgência  
para turbinar a sua carreira e fazer bons negócios? 
 

• Nossa Imersão em Inglês Acelerada é tudo que você precisa para alcançar o topo  
da proficiência e ter o inglês na ponta da língua.  

• Fantástico Método de Inglês por Imersão onde o “speaking” é o foco da 
aprendizagem experiencial. 

• São 10 dias de Imersão Acelerada em Inglês com 24 horas diárias totalmente 
imersos no idioma. Cada minuto é um “TicTac Day” cronometrados e cheio de 
emoções e experiências práticas. 

• São 16 horas diárias em “deep immersion” só falando e vivendo o inglês o tempo 
todo, mais 8 horas diárias de sono reparador respirando o ar fresco e puro da 
natureza, utilizando a técnica “sleep english” (learn as you sleeep). 

• Mais atividade de “Coach de Proficiência em Inglês” por Leonarda Flyhigher, 
personalizado e adaptado à sua necessidade para que possa alcançar o topo da 
proficiência e ir mais longe. Singular experiência Person-to-Person. 

  



 

  

        Conheça o pacote completo 2018 
             10 Days English Immersion 



10 DAYS ENGLISH IMMERSION 2018 – PACOTE COMPLETO 
   Data: 19 a 29 Julho 2018 em Belo Horizonte (Lagoa Santa) 

• E-book “Passport to Our Immersion Village” 
• Placement test (para nivelamento do inglês) 
• 05 video-aulas preparando-o para Imersão em Inglês Acelerada 
• Material didático durante a imersão 
• Pasta da LevelUP English 
• Ambiente 24 de Imersão Total em Inglês 
• Professores nativos e brasileiros experientes em programas de 

imersão 
• 10 dias de hospedagem completa  na Immersion Village (café, 

almoço, jantar, e 3 coffee break), com culinária internacional 
• Coach de Proficiência em Inglês por Leonarda Flyhigher durante a 

imersão 
• Certificado de conclusão  



 
 

 www.levelupenglish.com.br 




