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CAMPIONUL
cursurilor online!

CONTINUÃM,
nimic nu ne opreşte!

PRIETENI
la distanţă!

5 săptămâni în perioada
29 iunie – 31 iulie

3 săptămâni consecutiv
între 29 iunie – 31 iulie

2 săptămâni consecutiv
între 29 iunie – 31 iulie

10 ședinţe/20 ore

6 ședinţe/12 ore

4 ședinţe/8 ore

240 lei

180 lei

(TVA inclus)

(TVA inclus)

360 lei
(TVA inclus)

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

FollowMe DRUMUL TABEREI

FollowMe VITAN

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

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

PLATA
• La înscriere se achită o taxă în valoare de 100 lei.
• La prima ședinţă se plătește diferenţa de preţ pentru achitarea pachetului*.
• Dacă alegeţi pachetul FOLLOWME CAMPIONUL cursurilor ONLINE! cele 10
ședinţe se pot efectua între 29 iunie – 31 iulie.
• Ședinţele din pachetul FOLLOWME CONTINU ÃM, nimic nu ne oprește!
pot fi efectuate în trei săptămâni consecutive, anunţate la înscriere.
• Ședinţele din pachetul FOLLOWME PRIETENI la distanţă! pot fi efectuate
în două săptămâni consecutive, anunţate la înscriere.
* sumele achitate nu se returnează.
** perioadele alese pot fi modificate cu minimum două săptămâni înainte și doar în limita
locurilor disponibile.

Reading Explorer
SENIORI
Niciun alt moment nu este mai potrivit pentru a ne delecta cu poveşti despre lumea în care
trăim decât vacanţa de vară! Textele pe care le abordăm sunt interesante şi atrăgătoare, susţin
prin vocabularul şi structurile conţinute pregătirea pentru
examenele Cambridge şi ne dau ocazia să îmbunătăţim partea
de comunicare, de scriere, pronunţia şi intonaţia în limba
engleză.
Fiecare şedinţă e completată de speaking
Cambridge / conversație pe temele lecturate, jocuri şi
concursuri în perechi şi echipe, pentru ca alături de
învăţare, distracţia online să fie garantată!
Materialele folosite vor avea conținut grafic și vizual
National Geographic, special conceput pentru a
dezvolta cititul și vocabularul cursanților noştri, dar
și pentru a le lărgi orizonturile și cultura generală.

Fiecare ședință va aborda câte o tematică inedită și interesantă, îi va ajuta să își construiască
un vocabular în jurul temei respective, să înțeleagă textul și să își dezvolte gândirea analitică.
www.facebook.com/followme.ro

www.followme.ro

