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English 
for Telephoning

Opening a call
1. This is Peter Smith from Lufthansa. 
not I am
2. It is Sean Norman (from) Green 
Point here. 
not I am
3. Is it convenient to talk now? 
not Can you talk?

Communicational 
problems
1. I didn’t catch that / last part. 
2. This is a really bad line.
3. Sorry, we got cut o�. Anyway, 
I was saying…

Taking a message
1. Can I take a message?
2. Would you like to leave?

Leaving a message
1. Can I leave a message?
2. Could you, please, take a message?

Suggesting time and 
places
1. When would it suit you? 
2. How does 10 o’clock / Tuesday 
sound? 
3. Shall we pencil in on Friday 
morning? (use this phrase when 
you may need reschedule the 
meeting)

Changing arrangements
1. I am afraid something has 
come up (formal) / has popped 
up (informal).
2. I wanted to ask you if we could 
meet a bit earlier / later?
3. I was wondering if we could 
reschedule / put o� our 
meeting?
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TIPS

Tip 1: При свързване с телефонен секретар следва да се 
представите – име, компания, както и да уточните 
накратко причината за обаждането Ви. Препоръчително е, 
ако звъните в друга държава, да споменете и часа при Вас, 
за да вземат предвид часовата разлика при връщане на 
обаждането. 

Tip 2: При промяна на уговореното време, ако искате 
срещата да се състои по-рано, използвайте израза bring / 
move forward, а когато целите да я отложите за по-късно – 
move backwards.

Tip 3: Когато се обаждате, е добре накратко да поясните 
причината и да се уверите, че разговаряте с правилния 
човек: 
Are you the right person to talk? / Are you familiar with this? 

Tip 4: Ако връзката е лоша, можете да помолите 
отсрещната страна да спелува важна информация, като 
име, място, имейл. За целта използвайте фразата: 
Could you spell that for me, please?
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Tip 5: Прието е при телефонен разговор с познат бизнес 
партньор да започнете с въпроси от общ характер, 
които показват учтивост. Може да използвате фразите:
How are you? (formal)
How are you doing? / How is it going? (informal)
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С курсовете по английски език в BRITANICA можете да развиете 
и усъвършенствате академичните си знания, както и редица полезни 
умения, благодарение на практическата насоченост на всеки от часо-
вете и възможността за поставяне на курсистите в реални ситу-
ации. За да изберем най-подходящата за вас програма, можете да се 
свържете с нашия Мениджър Корпоративни клиенти Стела Русинова.

Стела Русинова
Мениджър Корпоративни клиенти

София 1000
ул. 6-и септември № 7, ет. 1
corporate@britanica-edu.org
+359 2 466 66 94
+359 8 9999 5281
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