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Văn phạm đã giết khả năng nói tiếng Anh của bạn.
Làm sao có thể nó tiếng Anh giỏi trong vòng 6 tháng hoặc ít hơn
Bạn thân mến,

XMEN1903.com

Bạn có cảm thấy bối rối khi phải nói tiếng Anh không ? Bạn có cảm thấy lo ngại nói tiếng
Anh vì phát âm của bạn không đúng? Hay bạn sợ nói tiếng Anh vì bạn mắc nhiều lỗi
ngữ pháp khi nói ?
Mọi người có hiểu bạn dễ dàng không ? Có khi nào họ hiểu nhầm ý bạn muốn nói không?
Bạn có gặp khó khăn trong việc hiểu người nước ngoài nói chuyện không? Bạn có cảm
thấy thất vọng vì bạn không thể hiểu các chương trình nói tiếng Anh trên các phương
tiện phát thanh và truyền hình không?
Bạn đã học Tiếng Anh nhiều năm và khả năng đọc tiếng Anh của bạn rất tốt, nhưng bạn
vẫn cảm thấy lo lắng, bối rối và e ngại mỗi khi nói tiếng Anh.
Bạn nghĩ rằng bạn sẽ không bao giờ nói tiếng Anh tốt ?
Bạn có cảm thấy tức giận bản thân vì bạn học tiếng Anh nhiều năm mà vẫn không thể
nói tiếng Anh dễ dàng ?
Vấn đề ở đây là gì ? Bạn đã bỏ phí tất cả những khoảng thời gian đã bỏ ra để học tiếng
Anh ? Hay bạn đã bỏ phí tất cả vốn từ vựng tiếng Anh mà bạn đã học ?
Vậy làm sao để bạn có thể nói tiếng Anh dễ dàng?
Làm cách nào để bạn vui thích và thoải mái khi nói tiếng Anh ?
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Tôi yêu Effortless English!
Thật là một chương trình học tiếng Anh tuyệt vời ! Tôi rất thích nó ! Kể từ khi học chương
trình này, khả năng nói tiếng Anh của tôi tiến bộ nhanh chóng. Các bạn tôi đã rất bất ngờ
về tiến bộ của tôi. Tất cả họ đều rất muốn biết bí quyết của tôi là gì. Dĩ nhiên, tôi nói với
họ về chương trình Effortless English.
Akemi Sato, Japan
FOUNDER & DIRECTOR OF EFFORTLESS ENGLISH
(Tác giả chương trình Effortless English)
Tôi là A.J. Hoge, tác giả của chương trình tự học tiếng Anh Effortless English. Tôi là CEO
câu lạc bộ Effortless English. Chương trình
học tiếng Anh của tôi được hơn 1 triệu
người trên toàn thế giới sử dụng và có mặt
ở hơn 25 quốc gia.
15 năm trước, trong những năm đầu giảng
dạy tiếng Anh của tôi. Tôi có một học viên tên là Gladys. Cô thông minh, thân thiện và
học tập rất chăm chỉ. Cô học tiếng Anh 4 giờ mỗi ngày với sách giáo khoa và cố gắng nhớ
50 từ vựng mới. Tuy nhiên, sau 6 tháng học tập với phương pháp đó, cô vẫn không thể
nói được tiếng Anh. Đáng buồn thay, tất cả các học viên trong lớp của tôi giảng dạy cũng
giống như Gladys. Điều này làm tâm trí tôi rất khổ sở. Tôi đã hỏi các giáo viên đồng
nghiệp của tôi để tìm cách khắc phục, nhưng họ cũng có vấn đề tương tự, rất ít học viên
của họ cải thiện được trình độ tiếng Anh. Đó là lúc tôi nhận ra có điều gì đó bất ổn với
phương pháp giảng dạy tiếng Anh.
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Tôi muốn giúp đỡ tất cả các học viên như Gladys và tôi quyết tâm sẽ tìm câu trả lời. Tôi
muốn tìm cách giúp các học viên của tôi học nói tiếng Anh một cách nhanh chóng, dễ
dàng và tự nhiên. Trong nhiều năm, tôi đã đọc rất nhiều sách và nghiên cứu rất nhiều
phương pháp giảng dạy tiếng Anh. Tôi luôn cố gắng thử những phương pháp mới trong
lớp học của mình.
Khi tôi nhận được bằng Masters chuyên ngành giảng dạy tiếng Anh và đó cũng là thời
điểm trong tôi chợt lóe lên một phương pháp học tiếng Anh tuyệt vời . Tôi rất vui
mừng! Ngay lập tức tôi sử dụng những phương pháp mới trong lớp học của mình. Mỗi
ngày tôi không ngừng làm việc làm việc để hoàn thiện phương pháp này tốt hơn.
Sau nhiều năm thử nghiệm và cải thiện các bài học của chương trình giảng dạy, tôi đã có
câu trả lời ! Các học viên của tôi bắt đầu tiến bộ nhanh chóng. Họ đã học được cách nói
tiếng Anh một cách dễ dàng và tự nhiên. Và hơn hết, họ yêu thích các tiết dạy của tôi và
họ cảm thấy vui thích học tiếng Anh !
Tôi rất vui sướng và hạnh phúc khi thấy những học viên của tôi tiến bộ. Nhưng sau đó tôi
gặp một vấn đề khác đó là, tôi chỉ có thể giúp một số học viên trong lớp học của tôi.
Nhưng, tôi biết hiện có hàng ngàn, có lẽ hàng triệu người cần sự giúp đỡ của tôi. Tôi biết
rằng ở khắp mọi nơi trên thế giới, có những người muốn nói tiếng Anh tốt hơn.
Tin Học-Ngoại Ngữ XMEN1903
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Chính vì vậy, tôi có một ý tưởng, tôi thực hiện ghi âm tất cả các bài học của tôi trong
phòng thu và thông qua mạng internet tôi có thẻ chia sẻ cho tất cả mọi người trên thế
giới!
Phải mất một thời gian dài với rất nhiều công việc phải làm. Tôi thiết kế bài học rất chi
tiết, mua các thiết bị ghi âm, biên tập và chỉnh sửa file ghi âm…và cuối cùng tôi đã hoàn
tất. Bây giờ, tôi có thể giúp mọi người ở khắp mọi nơi trên thế giới và tôi có thể giúp bạn.
Tôi rất hạnh phúc được làm giáo viên của bạn. Tôi hứa sẽ luôn luôn làm hết sức mình để
giúp bạn nói tiếng Anh giỏi.

Tìm được công việc mới !
“Cảm ơn chương trình học tiếng Anh tuyệt vời của thầy. Cảm ơn thầy, tôi đã vượt qua
vòng phỏng vấn và bây giờ tôi đã có một công việc tốt ở Emirates Airlines!”
Ploy, Bangkok, Thailand

Bạn không cần phải nhớ gì cả
Bạn không cần dùng những quyển sách văn phạm chán ngắt
Bạn không cần phải học một danh sách các từ vựng
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Bạn cảm thấy thế nào nếu bạn không còn mắc lỗi khi nói tiếng Anh nữa ?
Bạn có cảm thấy hạnh phúc nếu bạn có thể nói tiếng Anh dễ dàng ?
Bạn có thể làm được điều đó ! Đó là điều có thể làm được cho bất kỳ ai muốn nói tiếng
Anh giỏi.
Bây giờ là lúc bạn có thể tưởng tượng một tương lai tốt hơn.

THE TRUTH ABOUT LEARNING ENGLISH
(Sự thật về việc học Tiếng Anh)
Sự thật đó là - nếu bạn tiếp tục sử dụng phương pháp học cũ, bạn sẽ không bao giờ nói
tiếng Anh tốt. Bạn sẽ luôn gặp rắc rối khi nói tiếng Anh.
Tuy nhiên, tôi sẽ chỉ cho bạn một cách học mới. Khi bạn sử dụng phương pháp này, bạn
sẽ tiến bộ dễ dàng. Thực tế, chỉ trong vòng sáu tháng bạn sẽ hoàn toàn kinh ngạc về
năng lực nói tiếng Anh của bạn – hoàn toàn dễ dàng và tự động.
Người nước ngoài sẽ hiểu bạn dễ dàng và bạn cũng sẽ hiểu họ. Cuối cùng bạn sẽ cảm
thấy thoải mái, hạnh phúc và tự tin khi nói tiếng Anh.
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Bạn cần thay đổi phương pháp học của bạn, và điều đầu tiên bạn phải làm đó là : Bạn
hãy quên đi các quy tắc văn phạm tiếng Anh !
Thật tuyệt vời!
“Phương pháp dạy của thầy thật tuyệt vời. Tôi rất biết ơn thầy. Lúc bắt đầu học, khả
năng nói tiếng Anh của rất yếu. Bây giờ tôi nói tiếng Anh rất trôi trảy. Tôi không bao giờ
phải dịch sang ngôn ngữ mẹ đẻ nữa. Tôi bắt đầu nói tiếng Anh tự động và không phải suy
nghĩ nữa”
Alain Andrade, France

NEVER DO THIS (Không bao giờ làm những điều sau)
Văn phạm tiếng Anh khiến bạn luôn buồn chán và tuyệt vọng ?
Bạn đang lo lắng vì bạn không thể nói đúng ngữ pháp tiếng Anh ?
Bạn nghĩ sao nếu tôi nói rằng : Ngữ pháp không phải là chìa khoá để nói tiếng Anh
dễ dàng, chính xác và tự động?
Người nói tiếng Anh giỏi nhất chính là các trẻ em. Tại sao vậy ?
Thực tế, đúng là như vậy. Trẻ em không cần học ngữ pháp và chúng không học tiếng Anh
từ sách giáo khoa. Chúng học tiếng Anh theo quy luật tự nhiên mà tôi gọi là "7 quy luật
học tiếng Anh dễ dàng". Bạn sẽ biết chúng khi học chương trình tiếng Anh của tôi.
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Bạn nghĩ sao nếu bạn có thể nói tiếng Anh với phát âm giống người bản ngữ, bạn có thể
nhớ một khối lượng từ vựng lớn và bạn nói tiếng Anh đúng văn phạm tự động và dễ dàng
?
Nếu tôi nói với bạn rằng : Ngữ pháp tiếng Anh thật sự dễ học nếu bạn học đúng phương
pháp mà tôi sắp nói dưới đây. Bạn có cảm thấy vui thích học tiếng Anh không?
Đây chính là sự thật . Văn phạm tiếng Anh cực kỳ dễ dàng, nhưng chỉ khi bạn học đúng
cách. Và một cách chính xác đó là : Bạn đừng bao giờ học ngữ pháp tiếng Anh.

Bạn cần phải học văn phạm tiếng Anh bằng trực giác và bằng tiềm thức.
Bạn cần phải học văn phạm tiếng Anh theo cách tự nhiên.
Bạn cần phải học văn phạm tiếng Anh theo cách của trẻ em học tiếng Anh
“Nếu bạn muốn nói tiếng Anh giống như người bản ngữ , bạn không cần phải học khi bạn
còn là một đứa trẻ. Bạn chỉ cần học phương pháp mà những đứa trẻ học tiếng Anh.”
Dr. J. Marvin Brown
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RESULTS THAT SURPRISED EVEN ME
(Kết quả làm chính tôi phải ngạc nhiên)
Nid đã quá mệt mỏi. Cô ấy đã học Tiếng Anh trong 8 năm, nhưng khả năng nói tiếng
Anh của cô ấy vẫn không tốt.
Cô ấy đã theo học ở trường dạy tiếng Anh vào buổi tối. Cô ấy học tiếng Anh trong sách
giáo khoa và học rất nhiều các cấu trúc văn phạm. Nid đã học như vậy suốt 8 năm nhưng cô ấy vẫn không thành công.
Nid cảm thấy mệt mỏi khi nghĩ đến việc phải tới lớp học mà vẫn không hiệu quả. Một đêm
cô ấy lang thang trên internet để tìm kiếm tài liệu học tiếng Anh và cô ấy thấy chương
trình "Effortless English".
7 ngày sau, cô ấy tham gia câu lạc bộ " Effortless English Club". Cuộc sống của cô ấy
bắt đầu thay đổi. Cô ấy học các bài học của chương trình này mỗi ngày. Nid ngạc nhiên vì
thấy cách học thật dễ dàng và thú vị. Không cần giáo trình học , không cần phải nhớ các
quy tắc văn phạm. Nội dung bài học thật thú vị và dễ nhớ.
Sau đó điều tuyệt vời xảy ra. Nid ấy gặp một người Mỹ tên James ở một quán cà phê tại
Bangkok. Không hề nghĩ ngợi, cô ấy bắt đầu nói chuyện với James. Cô nhận thấy tiếng
Anh phát ra tự động mà không cần phải nỗ lực, không cần dịch sang ngôn ngữ của cô,
cô nói tiếng Anh thật dễ dàng.
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Nid ấy cảm thấy không thể tin nổi. Cô thấy mình đang rất thoải mái và mỉm cười. Cô đang
nói tiếng Anh một cách dễ dễ dàng, không cảm thấy có bất kỳ lo lắng và áp lực nào.
James lắng nghe cô, anh ấy hiểu tất cả ý cô muốn nói.
Nid và James nói chuyện suốt 2 giờ. Họ đã trao đổi email và skype ID và họ tiếp tục nói
chuyện với nhau mỗi tuần.
Đêm đó , khi Nid về đến nhà và cô ấy gửi email cho tôi :

Tôi đã thành công !
“Tôi không thể nào tin được. Tôi vừa mới nói chuyện với một người Mỹ suốt 2 giờ liền.
Tôi nói chuyện 2 giờ liên tục mà không cần phải suy nghĩ và dịch sang ngôn ngữ hàng
ngày của tôi. Cảm ơn thầy rất nhiều. Phương pháp của thầy thực sự hiệu quả.”

WHAT THE EXPERTS SAY (Các Chuyên Gia Nói Gì)
Chương trình Effortless English đã sử dụng những nghiên cứu hay nhất của các chuyên
gia ngôn ngữ hàng đầu thế giới.
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Học tiếng Anh rất nhanh!
A.J.Hoge, Cảm ơn thầy rất nhiều. Trước đây, khả năng nói tiếng Anh của tôi rất tệ. Tôi
cảm thấy ngại ngùng khi nói tiếng Anh. Tôi thực sự không thể nghĩ có một ngày tôi nói
tiếng Anh tốt như thế này. Bây giờ với chương trình Effortless English, tôi học tiếng Anh
rất nhanh. Tôi cảm thấy rất thoải mái khi nói tiếng Anh và bây giờ tôi rất thích nói tiếng
Anh.”
Atsuko Imai, Hiroshima, Japan

HOW TO LEARN ENGLISH EASILY
(Học Tiếng Anh Một Cách Dễ Dàng)
Tôi sử dụng chương trình "Effortless English " để giúp bạn nói tiếng Anh dễ dàng và
nhanh nhất. Hãy tưởng tượng nếu tôi lấy ý tưởng tốt nhất và các nghiên cứu hay nhất
từ những chuyên gia bậc nhất trên thế giới, và sử dụng chúng để sáng tạo mới hoàn toàn
các bài học tiếng Anh thì bạn có cảm thấy vui thích khi học tiếng Anh không?
Thực tế, chính xác đó là những gì tôi đang làm cho bạn. Chương trình Effortless English
đã sử dụng những bí quyết và ý tưởng mới nhất từ những chuyên gia ngôn ngữ tiếng Anh
hàng đầu thế giới.
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Phương pháp của chương trình "Effortless English" là hoàn toàn mới và khác lạ. Nó là
hoàn toàn khác so với các phương pháp học tiếng Anh cũ mà bạn sử dụng trong quá khứ.
Bạn chưa bao giờ sử dụng phương pháp học như thế này !
 Một phương pháp mà bạn không thể tin được đó là : Bạn không cần phải học
từ vựng và ngữ pháp. Bạn chỉ cần nghe và trả lời các câu trả lời của bài học MiniStories. Bạn học tiếng Anh một cách tự động. Bạn tuyệt đối không " tập trung học" hay
ghi nhớ bất cứ điều gì trong khi học.
 Một phương pháp học sâu, giúp bạn sử dụng tiếng Anh tự động : Bạn có thể
nhớ từ vựng và ngữ pháp tiếng Anh mãi mãi và sử dụng chúng một cách tự nhiên. Bạn sẽ
cảm thấy hạnh phúc về khả năng nói tiếng Anh của bạn.
 Bạn sẽ học được tiếng Anh trong trạng thái hoàn toàn thư giãn : Bạn sẽ nghe
một bài báo nói về một đề tài thú vị trong thực tế. Bạn tưởng tượng, suy nghĩ và cười
trong khi học.
 Bạn học ngữ pháp tiếng Anh theo cách của trẻ em : Đó là cách học ngữ pháp
tiếng Anh theo cách tự nhiên. Bạn tự nhiên biết ngữ pháp. Bạn nói tiếng Anh đúng ngữ
pháp tự động dù bạn không học bất cứ quy tắc văn phạm nào. Tôi không dạy bạn bất kỳ
quy tắc văn phạm nào trong các bài học của tôi.
 Các học viên của tôi đã học tiếng Anh thành công và bây giờ bạn cũng có thể
giỏi như họ : Để thành công, bạn hãy sao chép cách học của những người thành công
nhất và bạn sẽ thích học tiếng Anh.
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 Làm sao để bạn nâng điểm số kỹ năng Listening và Speaking trong TOEFL iBT
của bạn lên 20%, 30%, hoặc thậm chí 40% : Các bài kiểm tra TOEFL iBT đòi hỏi
nhiều khả năng nghe và nói - Thật tuyệt vời khi bạn có cả 2 kỹ năng nghe nói cùng lúc !

WHAT PEOPLE LIKE YOU ARE SAYING
(Những Người Giống Bạn Nói Gì)
Bạn đừng tin tôi nói, mà hãy nghe những người đã học Effortless English nói về những
tiến bộ mà họ đã đạt được sau khi học chương trình này.

Tuyệt vời!
" Effortless English hoàn toàn tuyệt vời ! Cuối cùng, tôi có thể nói chuyện với người nước
ngoài. Tôi hiểu họ nói và họ cũng hiểu tôi. Tôi thật hạnh phúc ! Cách đây sáu tháng tôi rất
sợ nói tiếng Anh, nhưng bây giờ tôi rất yêu nó !
Cám ơn A.J. " Juan Muñoz, Mexico

XMEN1903.com

Tôi đã thành công trong vòng 6 tháng.

" A. J., Tôi làm theo lời khuyên của thầy. Tôi học chương trình Effortless English giống như
thầy hướng dẫn. Tôi tải bài học về máy tính và nghe nó hàng ngày. Tôi sử dụng theo
đúng thời khóa biểu của thầy khuyên. Bây giờ tôi đã có thể nói tiếng Anh! Tôi cảm thấy
thật phấn khởi và vui mừng. Cám ơn thầy đã giúp tôi nói được tiếng Anh !"
Mercedes Pintado

Tôi đang từng bước tiến bộ!
"Tôi đã tải bài học của thầy tuần này và tôi thấy nó thật hay ! Tôi đã bắt đầu học những
bài đầu tiên và tiếng Anh của tôi đã bắt đầu cải thiện. Điều này thực sự làm tôi ngỡ
ngàng! Tôi nóng lòng muốn tiếp tục học. Sau 6 tháng, tôi chắc chắn tôi sẽ nói tiếng Anh
rất tuyệt. Tôi sẽ kể với tất cả bạn của tôi về phương pháp Effortless English. Cám ơn thầy
A. J.Hoge"
Paula Silva, Brazil
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CAN I IMMEDIATELY DO THIS MYSELF?
(Tôi có thể tự học chương trình
Effortless English ngay bây giờ
không)
Tôi là A.J.Hoge. Khi bạn mua chương
trình Effortless English của tôi từ
website
http://EffortlessEnglishClub.com bạn
có thể học ngay. Tất cả bài học của
tôi ở dạng âm thanh audio mp3 có
kèm theo text transcript ở dạng file
pdf. Bạn có thể nhận bài học trực tiếp
bằng cách tải chúng về từ internet.
Như vậy, sau khi bạn thanh toán tiền qua hệ thống online, tôi sẽ gởi vào email của bạn
các địa chỉ tải bài học. Bạn bạn thực hiện tải về các nhóm bài học gồm các file MP3 và file
PDF (một nhóm có thể gồm 3 bài học hay nhiều hơn ). Bạn có thể mở bài học bằng máy
tính hoặc bất kỳ thiết nào mở được file âm thanh .mp3.
Bạn có thể học tiếng Anh một cách dễ dàng trên xe hơi, trên xe bus, khi đi chơi, trên
đường đi làm. ...Bạn tải về các bài học ngay bây giờ và bạn có thể học nó bất cứ lúc nào,
bất cứ đâu – cực kỳ dễ dàng...Hãy bắt đầu ngay hôm nay.
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Một nhóm bài học sẽ gồm có :

1. Vocabulary Lesson (Bài học từ vựng)
Bạn sẽ học từ vựng bằng tai, tức bạn sẽ học từ vựng bằng cách nghe. Bài học từ vựng ở
dạng âm thanh sẽ nhanh hơn gấp 2-3 lần so với cách học từ vựng bằng phương pháp đọc.
Bạn chỉ học bằng cách nghe tất cả các bài học trong chương trình Effortless English. Cực
kỳ dễ dàng.
2. Listen & Answer Mini Stories (Bài học nghe và trả lời câu)
Bạn nghĩ sao khi bạn có các bài học mới, mà khi học mỗi ngày bạn có thể hiểu và nói
tiếng Anh rất nhanh và dễ dàng. Khi bạn học bài học Mini-Story mỗi ngày, bạn sẽ có thể
nói tiếng Anh lưu loát và tự động.
3. Point of View Story Lessons (Bài học văn phạm)
Ngay bây giờ, một bí mật thất khó tin đó là, bạn có thể trở thành chuyên gia văn phạm
Tiếng Anh. Cực kỳ dễ dàng. Hãy tưởng tưởng bạn có thể nói tiếng Anh đúng văn phạm
gần như hoàn hảo giống như trẻ em Mỹ. Học văn phạm theo cách tự nhiên, dễ dàng và
bằng tiềm thức. Đây chính xác là cách mà bạn học văn phạm tiếng Anh với bài học Point
of View Stories. Bạn chỉ cần nghe bài học này mỗi ngày và bạn sẽ có văn phạm tiếng Anh
tự động.
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4. Article Lessons (Bài học chủ đề)
Hãy tưởng tượng nếu bài học tiếng Anh thật vui, thật đơn giản và thú vị, lạ và thông
minh– thì bạn có thể có thích học Tiếng Anh không ? Khi học những bài học trong chương
trình Effortless English bạn sẽ nhớ rất lâu. Bạn có thể cười thật lớn, hay đôi lúc bạn sẽ
giận giữ , khóc lóc, hay nhảy lên vì hạnh phúc - Bạn vừa học vừa tiếp thu thêm những
thông tin giá trị trong cuộc sống.
Tôi không còn lo lắng nữa.
" Tôi bắt đầu dùng phương pháp này được 2 tháng trước đây và khi đó tiếng Anh của tôi
khá tệ...Tôi không thể nói được cả câu và tôi luôn luôn e ngại phải nói tiếng Anh. Sau khi
tôi học một số bài (khoảng 3 bài) tôi có việc phải nói chuyện với một gã người Anh về một
hợp đồng mua bán (tôi là người giám đốc dự án) và tôi đã có thể hiểu anh ta nói rất tốt
(đây thật là điều tuyệt vời nhất trong đời tôi). Tôi có thể nói tiếng Anh mà không còn lo
lắng nữa. Fabio Cristiano,Brazil

WHAT DO THESE POWERFUL LESSONS COST?
Chương Trình Effortless English Giá Bao Nhiêu ?
Tôi khẳng định là bạn rất thông minh và tôi khẳng định bạn học tiếng Anh rất dễ dàng.
Tôi biết bạn đã sẵn sàng cho một khởi đầu mới toàn diện, mạnh mẽ, để bắt đầu một
phương pháp học tiếng Anh mới – rất đơn giản và đầy thú vị.
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Bạn đã sẵn sàng, ngay bay giờ !

Nếu bạn trả học phí trung bình cho một trường Tiếng Anh ở Mỹ, bạn phải trả 400$/1
tháng, tức 4800$/1 năm.
Thực tế, trong cuộc sống bạn có lẽ bạn đã trả hơn 4000$ cho việc học tiếng Anh và mua
giáo trình học.
Bạn nghĩ sao khi tôi nói với bạn Chương Trình Tiếng Anh của tôi sẽ không lấy của bạn đến
3000$ ? Không, thậm chí chưa tới 2000$ .
Các học viên của tôi ở trường San Francisco phải trả chỉ 200$ 1 tháng, 24.000$/một năm
... Thật bất ngờ với giá quá rẻ như vậy.
Tuy nhiên, bạn không cần phải trả mỗi tháng. Bạn chỉ cần trả một lần mà thôi.
Khả năng nói tiếng Anh xuất sắc của bạn chỉ …. $217.. $97!
Wow! Nó còn rẻ hơn chi phí học tiếng Anh một tuần ở trường học trên nước Mỹ... và bạn
sẽ dễ dàng tiến bộ rất nhanh với các bài học của tôi.
Thật là kinh ngạc với một chương trình học tiếng Anh tuyệt vời chỉ bán với giá
$297. Bạn hãy mua ngay hôm nay vì có thể tôi sẽ tăng giá đột ngột.
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