
Üdvözöljük
a Your Dance online tánciskola világában.

„Élmények iskolája az otthonodban, élmények az életedben.”



Élmények
Minden ember számára fontosak az élmények, ahogy Önnek is, 

hiszen egy jó élmény örök emlék marad. A kikapcsolódás és az 

önfeledt szórakozás élményét nyújtja Önnek 

a Your Dance online tánciskola.



Szabadság – korlátok nélkül
Mindenki szabadságra vágyik, ahogy Ön is. A szabadság azt 

jelenti, hogy nem ütközik korlátokba. Azt teszi, amit szeret, 

úgy ahogy szeretné. Ön irányítja az eseményeket. 

Szabadnak, elégedettnek érzi magát.

Élvezze a Your Dance nyújtotta szabadságot!



Online tánciskola-élmények iskolája
A Your Dance online tánciskola az otthonában nyújt élményeket 

Önnek. Amit otthon megtanult, azt bemutathatja 

a „közönségnek” akár egy szórakozóhelyen, akár egy buliban 

vagy bármely más táncos esemény alkalmával.

Miközben táncol, csupa pozitív élménnyel lesz gazdagabb, 

hiszen látni fogja a többiek elismerő pillantását.

Az élmények és a Your Dance elválaszthatatlanok.

Legyen részese Ön is a Your Dance élménynek.



Miért jó az online tánciskola?
Miért ez a leg jobb oktatási mód?
Tánciskolánk lehetőséget nyújt, hogy Ön a saját otthonában, 

kényelmesen tudjon tanulni. Iskolánk teljes egészében Önhöz 

igazodik, mert nálunk akkor vesz táncórát, amikor csak szeretne. 

Még kimozdulnia sem kell otthonról. Nincs órarend, sem pedig 

időkorlát.

Az oktató videót annyiszor megállíthatja, visszatekerheti, 

ahányszor csak szüksége van rá. Egyedül Ön dönti el, 

hogy mikor tanul vagy gyakorol.



Tánc és az ismerkedés
A tánc az egyik legjobb ismerkedési forma. A tánc egy láthatatlan 

szállal kapcsolatot teremt Ön és a többi ember között.



Tánctudás – érték
A tánctudás egy olyan érték, melynek hatalma van.

A Your Dance lehetőséget ad a tánc tudásának megszerzésére. 

Önnek nincs más dolga, mint elsajátítani a lépéseket, mozdula-

tokat. Értékek, amit a Yourdance nyújt önnek: Tánctudás, 

önbizalom, bátorság, siker.



Mozgás
A rendszeres mozgás energiával tölt fel. A mozgás felszabadít. 

A tánc és a mozgás elválaszthatatlanok.



Boldogság
A tánc öröme

A tánctudás önmagában egy örömforrás, szebbé teszi minden-

napjainkat. Az önbizalom és magabiztosság személyiségünk 

meghatározó tulajdonságai. Ha tud táncolni, akkor van 

önbizalma. Képzelje el, hogy magával ragadja az önfeledt 

szórakozás öröme!

Élje meg az önfeledt pillanatokat!

Ez az Ön boldogsága, amit a Your Dance ad Önnek.



Közösség
A mai világban, a társasági életben való részvétel és a kapcsolat-

építés talán minden eddiginél nagyobb fontossággal bír. A tánc 

segítségével legyőzhet minden nyelvi akadályt. A tánc a legjobb 

módja annak, hogy a testével kommunikáljon. Nem kellenek 

hozzá szavak, csak mozdulatok.

Amikor táncol, akkor automatikusan csatlakozik ahhoz 

a közösséghez, akik Ön mellett táncolnak. 

Tánc közben mindenki egyenrangú.

Legyen részese Ön is a Your Dance közösségének!



Your Dance brand

Magyarország elso online tánciskolája.˝



Kövesse a Your Dance trendet
Kedvelt zenei irányzatokat vettük fi gyelembe a táncórák 

kialakításánál, mind napjainkra, mind a múltra visszatekintve. 

Így egy teljesen új egyedi irányvonalat hoztunk létre, 

mind a táncoktatás, mind a stílusainkat tekintve.

Ön választ:

Disco - A fi atalabb korosztály nagy kedvence. A szabad stílusú 

mozdulatoknál csak a fantáziánk szabhat határt.

Hip-hop - Mindenkinek, aki szereti az egyedi hullámzó lüktető 

mozdulatokat, és a laza stílust.

Salsa - Egy igazi tüzes tánc, ami egyre nagyobb népszerűségnek 

örvend. Minden korosztály nagy kedvence.

Mai slágerek - Akik szeretnének táncolni a napjainkban hallható 

populáris zenékre.

80’-90’ évek slágerei - Mindenki emlékszik a múlt klasszikus 

disco slágereire, amire előszeretettel táncolunk napjainkban is.

Velünk Új Trend született. 

Kövesse Ön is a Your Dance trendet!



Design
A Your Dance design a mai szórakozóhelyek, clubok hangulatát 

tükrözi vissza, hogy ezzel még közelebb hozzuk Önt az igazi 

élmények átéléséhez. Mind a vizuális, mind pedig a szöveges 

tartalom is segítséget nyújt Önnek, hogy a lehető legjobban 

átérezze, beleélje magát abba a pillanatba, ami Önre vár.



Táncoktató videók jellemzoi
Minden egyes táncoktató videó egy teljes értékű koreográfi át 

tartalmaz.

lépésről-lépésre

Tanárunk kezdésként bemutatja a teljes koreográfi át zenére, 

majd ezt követően mozdulatsorokra bontva az oktatást lépésről 

lépésre. A teljes koreográfi át mozdulatsorokra bontja amit, 

mindig megismételve, összekapcsol a frissen tanult mozdulatok-

kal. Minden mozdulatsort kellően elismétel, először lassan, aztán 

gyorsabban. Az oktatás végére összeállt koreográfi át elismétli 

több gyorsasági szinten.

A táncóra végén a tanár hátat fordít Önnek, hogy lehetősége 

legyen leellenőriznie a megtanultakat.

˝



Vásárolt élmények…
Az oldalunk kreditrendszerben működik. Egy kredit 1 táncoktató 

videó megtekintésére jogosít. Egy oktató videó egy teljes értékű 

koreográfi a megtanulására ad lehetőséget.

Weboldalunkon több féle fi zetési lehetőség segítségével vásárol-

hat kreditet. Bármelyik fi zetési lehetőséget választja – emelt díjas 

sms, PayPal, vagy bankkártyás vásárlás - a kreditet azonnal jóváír-

juk Önnek.



Ajándékba kapott élmények…
Minden harmadik kredit vásárlása után megajándékozzuk Önt 

egy ajándék kredittel.

Szerezze meg a Your Dance élményt,
legyen része az életének.



Visszavárjuk, 
hogy újabb élményeket nyújthassunk Önnek.

„Élmények iskolája az otthonodban, élmények az életedben.”

www.yourdance.hu


