Κέντρο Ξένων Γλωσσών Perugia-Τίνα ΖωγοπούλουΤίνα Ζωγοπούλου
μας μαθαίνει ξένες γλώσσες από το 1982!

ΙΤΑΛΙΚΑ-Τίνα Ζωγοπούλου ΙΣΠΑΝΙΚΑ-Τίνα ΖωγοπούλουΤΟΥΡΚΙΚΑ-Τίνα ΖωγοπούλουΑΡΑΒΙΚΑ-Τίνα Ζωγοπούλου ΡΩΣΙΚΑ
Θέλετε να ανακαλύψετε έναν καινούργιο κόσμο;
Μάθετε μια ξένη γλώσσα!
1. Οι εργαζόμενοι της Eurobank που είναι μέλη στον
ΕΝΩΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ EFG EUROBANK
ERGASIAS <info@setee.gr> έχουν ΜΟΝΙΜΗ ΕΚΠΤΩΣΗ
25% για όλες τις ενάρξεις του ακαδημαϊκού έτους και τη
θερινή περίοδο.
ΕΠΙΣΗΣ
2. Γράψου τώρα και κέρδισε 35% στα ετήσια δίδακτρα.
Βρες το τμήμα που σου ταιριάζει στο www.perugia.edu.gr
(μενού/τμήματα)  μενού/τμήματα) και κέρδισε 252€
Μαθήματα: 3ωρα εβδομαδιαίως διάρκειας 8 μηνών μόνο
με 468€ (μενού/τμήματα)  από 720€ αρχική τιμή, κερδίζεις 252€)
Η προσφορά ισχύει έως Δευτέρα 30/09/2019 μόνο για
τα τμήματα αρχαρίων.
Κέρδισε την προσφορά με μια επίσκεψη στο Κέντρο μας ή
καταθέτοντας το ποσόν των 468 ευρώ στον παρακάτω
λογαριασμό:

Τράπεζα: Eurobank
Όνομα δικαιούχου: Κων/να Ζωγοπούλου του Πέτρου
αριθμός λογ/σμου 0026.0180.92.0200608608
IBAN GR7202601800000920200608608
 Μετά την κατάθεση, παρακαλούμε ενημερώστε μας
τηλεφωνικώς ή με email κάνοντάς μας γνωστά τα στοιχεία
σας και ποια γλώσσα επιλέξατε.
 Μετά την εξόφληση, τα δίδακτρα δεν επιστρέφονται.
3. Για τους μικρούς μας φίλους
Παιδικά τμήματα (μενού/τμήματα)  9 έως 13 ετών)
Γλώσσες επιλογής: ιταλικά, ισπανικά και τουρκικά
Διάρκεια: 5 μήνες, 2ωρο εβδομαδιαίως κάθε Σάββατο
Έναρξη 2/11/2019 έως 28/3/2020
Απαραίτητη προϋπόθεση για την λειτουργία του τμήματος
είναι τα 7 άτομα.
Δίδακτρα: από αρχική 80 ευρώ μηνιαίως -25%
60 ευρώ μηνιαίως Χ 5 μήνες = 300ευρώ σε 2 δόσεις
4. Σπουδές στο κρατικό Πανεπιστήμιο Κων/πολης
Για πτυχιακές, μεταπτυχιακές σπουδές, προγράμματα
Erasmus στο İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ειδικά τμήματα
προετοιμασίας στην τουρκική γλώσσα και ενημέρωση και
υποστήριξη στα διαδικαστικά.

Πάντα στη διάθεσή σας
Κέντρο Ξένων Γλωσσών Perugia

“Αν μιλήσεις σε κάποιον σε γλώσσα που καταλαβαίνει, μιλάς
στο μυαλό του. Αν μιλήσεις στη γλώσσα του, μιλάς στην
καρδιά του.“
Nέλσον Μαντέλα
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