
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
в учебна зала
от 24 април

КОГА са занятията?
Присъствените курсове от 24 април са вечерни и съботно-неделни. 
Хорариум – 60 учебни часа. Всяко занятие се състои от 3 модула по 50 минути.

ГРУПИ СЪС СВОБОДНИ МЕСТА КЪМ МОМЕНТА:
ниво A1   вторник и четвъртък от 18.15 до 21.00 ч. (до 15 юни) - “Пам. Левски”

                      понеделник и сряда от 18.15 до 21.00 ч. (до 26 юни) - “Люлин”

ниво A2   събота и неделя от 9.30 до 12.15 ч. (до 25 юни) - “Пам. Левски”

                      понеделник и сряда от 18.15 до 21.00 ч. (до 26 юни) - “Люлин”

ниво А2+   вторник и четвъртък от 18.15 до 21.00 ч. (до 15 юни) - “Пам. Левски”

ниво В1   понеделник и сряда от 18.15 до 21.00 ч. (до 26 юни) - “Пам. Левски”

ниво В1+   вторник и четвъртък от 18.15 до 21.00 ч. (до 15 юни) - “Пам. Левски”

ниво В2   понеделник и сряда от 18.15 до 21.00 ч. (до 26 юни) - “Пам. Левски”

ниво B2+   вторник и четвъртък от 18.15 до 21.00 ч. (до 15 юни) - “Пам. Левски”

Колко струва обучението?
Едно от основните предимства на ПРЕСТИЖ са конкурентните такси. 

Такса за досегашни курсисти – 360 лв., за нови курсисти – 390 лв.
Личен учебен пакет – 55 лв. Учебната система е ROADMAP.

Безплатно: достъп в учебната платформа m-prestige. 
Безплатно всеки курсист има по 3 учебни часа индивидуално занятие със своя преподавател.

Даваме Гаранция за успешен резултат. При завършване на курса получавате Сертификат за 
овладяно ниво по Европейската езикова рамка.

Как можете да се запишете?
По начина, който е най-удобен за вас:

 на място - в централния ни офис на бул. Дондуков 57 Г.
 в сайта ни, като попълните формата и направите плащане по банков път;
 като ни изпратите имейл с избрания курс, ще получите потвърждение и фактура.

Записваме до изчерпване на местата в съответната група. Добре е да не чакате последния 
момент, за да си осигурите място в желания курс. 

ВХОДЯЩ ТЕСТ за определяне на нивото може да направите в сайта ни или в централния ни 
офис на бул. Дондуков 57 Г.
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