Kedvezményes nyelvtanfolyamok az EURO Nyelviskola jóvoltából

A KASZ tagjainak és családtagjaiknak 50% kedvezménnyel!
Az EURO Nyelviskola 1996 óta Magyarország egyik meghatározó nyelviskolája. 20 éve azzal a céllal alakult, hogy
elérhető közelségben kínáljon színvonalas, bárki számára megfizethető tanfolyamokat a hét hat napján.
Az EURO Nyelviskola elsősorban a gyors eredményeket elérő tanfolyamokra specializálódott, nem vagyunk hívei a
sok évig tartó, hosszan elhúzódó nyelvtanulásnak, hanem inkább az intenzív és félintenzív tanfolyamokat preferáljuk.
Hiszünk abban, hogy csakis a hatékony és gyors nyelvtanulásnak van értelme, s mindent megteszünk azért, hogy
hallgatóink a lehető legrövidebb idő alatt a lehető legjobb eredményt érjék el.







1996 óta több mint 100 ezren tanultak nyelvet az EURO Nyelviskolában
Engedélyezett, minősített, és ajánlott nyelviskola vagyunk
AZ EURO Nyelviskola, kifejezetten a hatékony és a gyors nyelvtanulás specialistája
Kellemes légkör fogadja majd, modern és jól felszerelt tantermekben tanulhat
Szakmailag professzionálisan felkészült, lendületes tanárok tartják a nyelvórákat
Kéthetente induló tanfolyamainkon egész évben biztosított a folyamatos tanulás

A TANFOLYAMHOZ BIZTOSÍTOTT INGYENES SZOLGÁLTATÁSOK:
+40 órás kommunikációs nyelvtanfolyam
+5 órás állásinterjúra felkészítő tréning
+5 órás nyelvtani összefoglaló tréning
- Beszédkészség fejlesztő Workshop
- Online nyelvtanfolyam (Euroexam)

- Szintfelmérés
- Nyelvvizsga-konzultáció
- Próbanyelvvizsga
- Speek Up! magazin
- Nyelvtani összefoglaló

- TANÁRGARANCIA
- CSOPORTGARANCIA
- ÓRASZÁMGARANCIA
- NYELVVIZSGA-GARANCIA
- JUBILEUMI NYEREMÉNYESŐ

*Az ingyenes szolgáltatásokról, részletes információ a weblapunkon vagy irodáinkban érhetők el.

Partner megállapodás kapcsán, a Cég dolgozói, valamint az ő családtagjai 50% állandó kedvezményben
részesülnek, az EURO nyelviskola ANGOL, NÉMET, FRANCIA, OLASZ, SPANYOL tanfolyam listaáraiból.

A cég partnerkódja:

HBK16AZS
A kedvezmény igénybe vételéhez szükséges a tagkártya vagy a tagság igazolásának bemutatása is!
Kérdéseivel és bővebb információért forduljon az önhöz legközelebb eső EURO nyelviskolához:
Budapest: http://www.euro-nyelviskola.hu/
Debrecen: http://debrecen.euro-nyelviskola.hu/
Győr: http://gyor.euro-nyelviskola.hu/
Pécs: http://pecs.euro-nyelviskola.hu/
Szeged: http://szeged.euro-nyelviskola.hu/
Székesfehérvár: http://szekesfehervar.euro-nyelviskola.hu/

Legjobb ár garancia! Ha az EURO Nyelviskola (tekintettel a 20. jubileumi évre) nagyobb akciót nyújt a
beiratkozáskor az Önök kedvezményénél, mindig az Önnek kedvezőbb ár lesz figyelembe véve!
Középfok feletti felár + 3.000,- Ft (melyeket jellemzően anyanyelvi tanár tart)
Kitelepült oktatás kisebb létszámú (4 fő-) valamint nagyobb létszámú (12 fő-) csoportok részére.
Egyedi ajánlatért kérem, keresse oktatási vezetőnket, Virág Mónikát (euro-nyelviskola@euro-nyelvislola.hu)

