FollowMe TITAN
Str. Prisaca Dornei 2E, sector 3
Tel: 031 408 50 53
0745 300 457
oﬃce.t@followme.ro

FollowMe DRUMUL TABEREI
Bd. Timișoara 35, sector 6
Tel: 031 411 09 08
0745 205 734
oﬃce.drt@followme.ro

FollowMe VITAN
Calea Vitan 119, sector 3
Tel: 031 418 67 68
0757 571 175
oﬃce.v@followme.ro

FollowMe GHENCEA
Bd. Ghencea 43B, etaj 4 (Ghencea Business Center), sector 6, Tel: 031 438 05 12 / 0757 571 171
oﬃce.g@followme.ro

Dăruiți copiilor un curs interesant de limba engleză.
Oferiți-le posibilitatea să se exprime prin intermediul
activităților de tip dezvoltare personală.

de la

13,75
ră

CURSURI DE ENGLEZĂ
PENTRU COPII

s)
leiA/o
inclu
(TV

OFERTA DE VARĂ 2018
2 ore/ședință

- 4 ședințe de curs pe săptămână
- de Luni până Joi

ALEGE ÎNTRE PACHETELE:

FOLLOWME
FII CAMPION

FOLLOWME
NU TE OPRI

FOLLOWME
MERGI MAI
DEPARTE

FOLLOWME
START

Oricând în perioada
25 iunie - 7 septembrie

Oricând în perioada
25 iunie - 7 septembrie

Ședințe consecutive
sau două tranșe a
câte două săptămâni

Două săptămâni
consecutiv,
de luni până joi

36 ședințe/72 ore

28 ședințe/56 ore

16 ședințe/32 ore

8 ședințe/16 ore

990
lei
(TVA inclus)

860
lei
(TVA inclus)

550
lei
(TVA inclus)

300
lei
(TVA inclus)

PLATA
• La înscriere se achită un avans în valoare de 100 lei.
• La prima ședință se achită diferența de preț pentru achitarea pachetului*.
• Dacă alegeți pachetul FOLLOWME FII CAMPION / FOLLOWME NU TE OPRI cele 36,
respectiv 28 de ședințe se pot efectua oricând, PE TOATĂ PERIOADA VERII (între 25
iunie – 7 septembrie sunt 44 ședințe).
• Ședințele din pachetul FOLLOWME MERGI MAI DEPARTE pot fi efectuate
consecutiv sau în două tranșe a câte două săptămâni, în perioade** anunțate la
înscriere.
• Ședințele din pachetul FOLLOWME START pot fi efectuate în două săptămâni
consecutiv, anunțate la înscriere.
• În cazul în care ați ales pachetul FOLLOWME MERGI MAI DEPARTE sau FOLLOWME
START, după efectuarea celor 16, respectiv 8 ședințe, puteți achiziționa pachete de 4
ședințe, în valoare de 170 lei (TVA inclus).
* sumele achitate nu se returnează.
** perioadele alese pot fi modificate cu minimum două săptămâni înainte și doar în limita locurilor
disponibile.

HOINARI PRIN UNIVERSUL BRITANIC
JUNIORI ȘI SENIORI AVANSAȚI
Pe durata verii vom afla informații noi și interesante grupate în MODULE TEMATICE cu
durata de două săptămâni, pe teme de cultură generală cum ar fi: Marea Britanie, Londra, New York, Viața și obiceiurile britanicilor, Bunele Maniere, Festivaluri Britanice, etc.
Noile cunoștințe vor fi discutate, fixate prin fișe de lucru și filmulețe informative și ne
vor ajuta astfel să reciclăm vocabularul și gramatica asimilate de-a lungul anului.
În fiecare astfel de modul este inclus și un PROIECT DE GRUPĂ care să dezvolte gândirea critică, să implice rezolvarea de probleme și găsirea de informații care să fie apoi
puse în practică.
Joia organizăm o ședință dedicată exclusiv JOCURILOR
ȘI CONCURSURILOR în limba engleză, pentru a încheia
într-o notă veselă săptămâna de studiu.

www.facebook.com/followme.ro

www.followme.ro

