
«COLLAB»

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ СПІВПРАЦІ

EDUCATIONAL SPACE

«COLLAB» -  це освітній простір. Ми надаємо послуги ефективного 

вивчення іноземних мов (англійської, німецької та французької), 

створюючи для цього найбільш сприятливі умови.

ЗНАЙОМСТВО З НАМИ:

  o   КРОК 1

Залишайте заявку на сайті або ж телефонуйте за номером телефону 

(що вказаний нижче) - наш менеджер зателефонує Вам та відповість 

на всі Ваші запитання.

  o   КРОК 2

Ми проведемо тестування для співробітників, а за його результатами 

розробимо та узгодимо програму навчання.

  o   КРОК 3

Ми проводимо заняття згідно заздалегідь узгодженій програмі, 

адже нам важливо розуміти, потреби Вашої компанії.

  o   КРОК 4

У кінці навчання Вашу команду чекає обов'язкове тестування. 

Після чого, кожен студент отримає сертифікат та характеристику.

Чому корпоративний пакет - це вдале рішення для Вашого бізнесу:

Як відбувається процес підготовки до навчання?

+38 (063)-565-59-35

collab.education.space@gmail.com

https://collab.if.ua/

     Collab.Language.Space

     collab.if

м.Ів.-Франківськ, вул.Валова, 4

- Якісна освіта – це підвищення кваліфікації Ваших працівників 

та ідеальний тімбілдинг.

- Вдосконалення знань іноземної мови, зокрема англійської = 

покращення якості роботи.

- Заняття відбуваються у зручний для Вас час та у зручному 

форматі.Пропонуємо заняття у онлайн чи офлайн форматі (на вибір).

- Усі викладачі  навчального простору» «COLLAB» 

є сертифікованими та мають значний досвід у професійній діяльності.

- Корпоративний пакет розроблений спеціально для компаній , 

(в тому числі для працівників сфери інформаційних технологій), 

який враховує цілі та бажання працівників даного напрямку.

- Розвиток персоналу  -  це розвиток Вашого бізнесу.

- Разове заняття                                                              400 грн. 

- Оплата за місяць:
• 8 занять у місяці                                                   3000 грн.

• 12 занять у місяці                                                 4600 грн.

- Оплата за курс (3 місяці):
• 24 заняття                                                              9300 грн.

• 36 занять                                                                14100 грн.

Разове заняття                                                                 300 грн.

МИ ПРОПОНУЄМО:

Групи кількістю:
- 5-10 студентів;

- 2-4 студентів (міні-група);

- індивідуальні заняття;

 

- Заняття у групі триває 80 хвилин.

- Індивідуальне - 60 хвилин.

·         8 занять у місяць (заняття двічі на тиждень);

·         12 занять (заняття тричі на тиждень);

• Рекомендована тривалість одного курсу – від 3 місяців.

- Разове заняття                                                              600 грн. 

- Оплата за місяць:
• 8 занять у місяці                                                  4500 грн.

• 12 занять у місяці                                                 6900 грн.

- Оплата за курс (3 місяці):
• 24 заняття                                                              14000 грн.

• 36 занять                                                                21200 грн.

ВАРТІСТЬ (міні-група 2-4 студентів):

ВАРТІСТЬ  (індивідуальне заняття):

ТРИВАЛІСТЬ:

КІЛЬКІСТЬ ЗАНЯТЬ У МІСЯЦЬ :

 ТРИВАЛІСТЬ КУРСУ :

ВАРТІСТЬ (група 5-10 студентів):

Контакти:


