PERUGIA – ΤΙΝΑ ΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ

34 ΧΡΟΝΙΑ Νο1

Το Κέντρο Ξένων Γλωσσών PERUGIA - ΤΙΝΑ ΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ
έχοντας διαγράψει μια λαμπρή πορεία στο χώρο της ξενόγλωσσης
εκπαίδευσης, θεωρείται από το 1982 έως σήμερα το πιο καταξιωμένο
Φροντιστήριο εκμάθησης ξένων γλωσσών (ιταλικά, ισπανικά,
τουρκικά, ρωσικά, κινέζικα, αραβικά, νέα ελληνικά για ξένους). Είναι,
μάλιστα, το μοναδικό με δικές του εκδόσεις βιβλίων για τις ξένες
γλώσσες που διδάσκει -Εκδόσεις PERUGIA-, δηλαδή εξειδικευμένα
βιβλία κορυφαίας ποιότητας ιταλικής, ισπανικής, τουρκικής, ρωσικής,
κινέζικης γλώσσας.
Έχοντας, λοιπόν, τα δικά μας ξενόγλωσσα βιβλία, είμαστε σίγουροι
πως μπορούμε να προσφέρουμε στον κάθε σπουδαστή το υψηλότερο
επίπεδο σπουδών στη γλώσσα της επιλογής του. Το ευχάριστο
περιβάλλον, το ολοκληρωμένο πρόγραμμα σπουδών και οι κορυφαίοι
καθηγητές ξένων γλωσσών, μάς έχουν φέρει εδώ και τρεις δεκαετίες
στην πρώτη θέση όσον αφορά στις προτιμήσεις των σπουδαστών.
Επιβράβευση της προσφοράς μας: Ενδεικτικά, η πιο πρόσφατη
επιβράβευσή μας είναι ότι ο Οργανισμός PERUGIA (Εκδόσεις/Kέντρο
Ξένων Γλωσσών ) επιλέχθηκε από το Βραβευμένο Ευρωπαϊκό
Πρόγραμμα ‘‘GLOTTODRAMA’’ ως το καταλληλότερο Κέντρο
Ξένων Γλωσσών για την εκπροσώπηση της Ελλάδας στο εξωτερικό!

ΚΕΝΤΡΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

PERUGIA-ΤΙΝΑ ΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΘΕΡΙΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΡΧΑΡΙΩΝ
ΙΟΥΝΙΟΣ–ΙΟΥΛΙΟΣ 2017
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▪ Για τη λειτουργία του τμήματος ελάχιστος αριθμός 5 άτομα

Σύνολο ωρών: 50 (για να συμπληρωθούν οι 50 ώρες όλα τα
τμήματα θα κάνουν επιπλέον 5 ώρες μέσα στον Ιούλιο)

Σύνολο διδάκτρων: 220€ (αρχική τιμή 260)
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ-ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ
• Αν φέρετε ένα φίλο ή συγγενή σας θα έχετε και οι
δύο 20% έκπτωση επί της αρχικής τιμής-κερδίζετε
52€!
• Έκπτωση 20% επί της αρχικής τιμής στους ανέργους
με την επίδειξη της κάρτας ανεργίας - κερδίζετε 52€!
• Εάν δηλώσετε συμμετοχή σε 2 γλώσσες θα έχετε
έκπτωση 50% επί της αρχικής τιμής για τη 2η
γλώσσα-κερδίζετε 130€!
• Η εγγραφή έχει καταργηθεί.
• Καταβολή διδάκτρων σε 2 δόσεις: 1η δόση με την
δήλωση συμμετοχής, 2η δόση-εξόφληση τέλος
Ιουνίου.

Κ οντά μας θα μάθετε τη γλώ σσα π ου αγαπ άτε!

www.perugia.edu.gr email: info@perugia.edu.gr

