Кога са онлайн занятията?

от 17 АПРИЛ - дневни, вечерни и съботно-неделни курсове
Занятията са:
понеделник, сряда и петък от 8.30 до 10.30 ч. - за 2 месеца.
понеделник и сряда от 18.30 до 20.30 ч. - за 3 месеца.
вторник и четвъртък от 18.30 до 20.30 ч. - за 3 месеца.
събота и неделя от 16.30 до 18.30 ч. - за 3 месеца.

АНГЛИЙСКИ
online

от 17 април

За кои нива има онлайн курсове?

За всички нива по Европейската езикова рамка. Всеки курс се провежда така, че при завършването му се постига същия напредък и се покрива същия обем знания като в стандартните присъствени курсове.
Ако сте досегашен курсист на ПРЕСТИЖ, просто продължавате в следващото ниво. Ако сте
учили езика другаде, можете да направите онлайн тест в нашия сайт. При завършването му,
получавате резултата и нивото, в което можете да се запишете в ПРЕСТИЖ.

ГРУПИ СЪС СВОБОДНИ МЕСТА КЪМ МОМЕНТА:
A1 Total English Elementary - понеделник и сряда от 18.30 до 20.30 ч.
A2 Total English Pre Intermediate - събота и неделя от 16.30 до 18.30 ч.
B1 Total English Intermediate - вторник и четвъртък от 18.30 до 20.30 ч.
B2 Total English Upper-Intermediate - събота и неделя от 16.30 до 18.30 ч.
C1 Total English Advanced - понеделник, сряда и петък от 8.30 до 10.30 ч.

Какви са таксите и бонусите?

Освен на качественото обучение, ПРЕСТИЖ дължи своята популярност и на разумните такси и
специалните допълнителни възможности. Така е и при онлайн обучението.
Нашите онлайн курсове са на специални, преференциални цени – 290 лева за ниво.
Има отстъпка от 30 лв. за досегашните ни курсисти, така за тях таксата става 260 лева за ниво.
Учебният комплект (хартиен учебник + електронна тетрадка) е 50 лв. Ползвате всички бонуси,
както в присъствените ни курсове – органайзер, електронен речник за всеки урок, m-prestige.

Как става записването?

По начина, който е най-удобен за вас:
директно в нашия сайт, като попълните формата и направите плащане по банков път.
като ни изпратите имейл с избрания курс, ще получите потвърждение и фактура.
в централния ни офис на бул. Дондуков 57 Г (всеки ден от понеделник до петък от 10.00 до 19.00
ч. и в събота от 10.00 до 13.00 ч.) или в офис Младост на бул. Ал. Малинов 51, Метро сити (от понеделник до четвъртък от 16.00 до 19.00 ч. и в събота от 10.00 до 13.00 ч.).
Учебният комплект се заплаща при записването. Може да го получите в нашия офис или с куриер.
Минималният брой курсисти в група е 4, максималният - 10.
За записване няма фиксирани дати, нито краен срок – записваме до изчерпване на местата в съответната група. Добре е да не чакате последния момент, за да си осигурите място в желания курс.

ГАРАНЦИЯ ЗА УСПЕШЕН РЕЗУЛТАТ

АВТОРИТЕТЕН СЕРТИФИКАТ

Ние вече обучаваме онлайн, сигурни сме в
качеството и резултатността от нашия подход и спокойно даваме Гаранция за успешен
резултат. Тя е същата, каквато имаме и при
нашите стандартни присъствени курсове.

Πpи зaвъpшвaнe нa oнлaйн ĸypc В ПРЕСТИЖ получавате сертификат. С него удостоверявате придобити знания и умения за
съответното ниво според Европейската езикова рамка.

Заповядайте на безплатен демо-урок

Искате да видите как точно се провежда онлайн обучението в ПРЕСТИЖ, да се убедите дали
това е „вашето“ и ще ви бъде ли комфортно в тази нова среда? Може да се включите на:
на 10 април (събота) от 17.30 до 18.30 ч.
Участието в демо-урока е напълно безплатно и не ви ангажира със записване.
Достатъчно е да заявите участие – с имейл, по телефона или във формата в сайта ни.

