 Czy możemy umówić się

 odwoływać
 odwołanie

na spotkanie?
 Mam umówione spotkanie
z ważnym klientem.

 Bardzo mi przykro, ale muszę

 wskazać; zaznaczyć

 przerywać

 Chciałbym zaznaczyć, że mamy

 przerwa; przerwanie (komuś)

 Czy mogę panu przerwać?

blog

mało czasu.

odwołać nasze spotkanie.

 oddzwonić

 warunek

 Oddzwonię do pani później.
 Mógłby mu pan przekazać,

 pod warunkiem że…
 Zgodzili się na warunki umowy.

 podlegający negocjacji

 stanowczy; twardy

aby do mnie oddzwonił?

 niepodlegający negocjacji

 Warunki można negocjować.

 Stoimy twardo na stanowisku, że…
 stabilny rynek

 ustępstwo

 zawrzeć; zakończyć

 Nie chcieli pójść na ustępstwo.

 Zawarcie kontraktu jest pewne.
 Zakończyliśmy negocjacje.
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 umówione spotkanie

 to cancel
[`kænsl]

 (a) cancellation
[ˌkænsə`leɪʃn]

 I’m really sorry, but I have to cancel

 an appointment
[ə`poɪntmənt]

 Can we make an appointment?
 I have an appointment
with an important client.

our appointment.

 to interrupt
[ˌɪntə`rʌpt]

 (an) interruption
[ˌɪntə`rʌpʃn]

 to point out
[poɪnt `aut]

 I’d like to point out that we have little
time.

 a condition

 to call back

 on condition that…
 They agreed on the conditions

 I’ll call you back later.
 Could you ask him to call me back?

 firm

 negotiable

[kən`dɪʃn]

of the contract.

[fə:m]

 We stand firm that…
 a firm market

[ko:l `bæk]

[nɪ`gəuʃɪəbl]

 non-negotiable
[ˌnonnɪ`gəuʃɪəbl]

 Terms and conditions are
negotiable.

 to conclude

 a concession

 Concluding the contract is certain.
 We’ve concluded negotiations.

 They didn’t want to make

[kən`klu:d]

[kən`seʃn]

a concession.
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 May I interrupt you?

 wolne stanowisko

 ubiegać się

 Mamy wolne stanowisko asystenta

 Ubiegam się o pracę.
 Ubiegamy się o kredyt w banku.

 doświadczenie; praktyka

 znajomość; wiedza

 doświadczony

 Mam duże doświadczenie

ekonomii

blog

w sprzedaży.

 znajomość języka francuskiego
 szczegółowa wiedza z zakresu

 podstawowy

 wartość

 podstawy języka włoskiego
 podstawowa wiedza z zakresu

 wartość rynkowa
 Spółka przedstawia znaczną

 wpływy; przychody

 wydatek

 Musimy zaplanować nasze

 wydatki publiczne
 wydatki kapitałowe; wydatki

prawa

przychody i rozchody.

wartość.

inwestycyjne

 sporządzać budżet;

planować wydatki

 Musimy zaplanować przychód.
 Dlaczego nie zaplanowaliście
wydatków?

 płynność

 Jak zamierzacie utrzymać płynność
finansową?
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kierownika.

 to apply

 an opening

 I’m applying for a job.
 We’re applying for a credit

 We have an opening for the position

 knowledge

 experience

[ə`plaɪ]

[`əupənɪŋ]

of assistant to the manager.

to a bank.

[`nolɪʤ]

 knowledge of French
 detailed knowledge of economics

[ɪk`spɪərɪəns]

 experienced
[ɪk`spɪərɪənst]

 I have considerable experience

 (a) value

 basic

 the market value
 The company presents a substantial

 basic Italian
 basic knowledge of law

 (an) expenditure

 receipts

 public expenditure
 capital expenditure (CAPEX)

 We need to project our receipts

 liquidity

 to budget

 How are you going to maintain

 We need to budget for revenue.
 Why didn’t you budget

[`vælju:]

value.

[ɪk`spendɪtʃə]

[lɪ`kwɪdətɪ]

your financial liquidity?

[`beɪsɪk]

[rɪ`si:ts]

and payments.

[`bʌʤɪt]

for expenditure?
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in sales.

