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MEDIABO
OKTATÁSI – PROGRAM
Kedves Érdeklődő!
Örülünk, hogy sikerült felkeltenünk érdeklődését! Az alábbiakban bemutatásra kerülő
szolgáltatásunk hatékony módja és kiegészítője a gyors és sikeres nyelvtanulásnak!
Jelenleg 2 nyelvből folynak tanfolyamaink:
Angol; Német
Igény esetén természetesen más nyelvek tanulására is van lehetőség, ilyen irányú igényét kérem,
jelezze és mi néhány napon belül értesítjük az adott nyelvet illető kurzus ügyében!

Nyelvenként 3 szint közül választhat a kedves Érdeklődő:
alap-;
középhaladó- és
haladó
tanfolyamok.
A tanfolyam intenzitása szerint 3 féle lehet:
1.
2.
3.

Normál:
Intenzív:
Szuper-intenzív

1 lecke / hét
2 lecke / hét
4 lecke / hét

Mindhárom összesen 100 leckéből áll.
Bruttó árlista:
Normál (heti 1 lecke)
Időtartam
24 hónap
2400 Ft
Ár / hónap

Intenzív (2 lecke / hét) Szuper-intenzív (4 lecke / hét)
12 hónap
6 hónap
3800 Ft

6800 Ft

A normál intenzitású kurzus időtartama tehát: 100 hét, azaz 2 év. Ennek ára
havonta 2400Ft. Amennyiben postán kívánja megkapni az anyagokat a postaköltség
várható díja + 500Ft/ hó.
Az intenzív rendszerű képzés időtartama: 50 hét, azaz 1 év. Ennek ára havonta
3800Ft. Postai küldés esetén a postaköltség 700Ft/ hó.
A szuper-intenzív kurzus időtartama 25 hét, azaz 6 hónap. Ennek ára havonta
6800 Ft. Postai küldés esetén a postaköltség havi 1000 Ft.
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1 lecke tartalma: Az éppen aktuális szintnek megfelelő elméleti ismereteket nyújtó
csomag + a szintnek megfelelő feladatlap sokféle kreatív feladattal és egy
folyamatosan bővülő szótár. Egy lecke anyagának elsajátításához szükséges
időráfordítás kb. 3 óra. A leckékhez anyanyelvi tanárok közreműködésével készített
hanganyag CD-ket biztosítunk. Jelenleg kétféle hanganyag közül lehet választani, a
„Leckék és feladatok” csomag a leckék szövegeit, és azokhoz kapcsolódó
feladatokból áll, míg a „Szószedet” csomag a leckékhez tartozó kifejezések helyes
kiejtésének elsajátítását és memorizálását segíti. Ezek ára 1500 Ft / CD. Egy-egy
hanghordozó kb. 15-20 lecke anyagát tartalmazza, tehát minden szinthez 5+5
hanganyag tartozik. A hanganyagok 2006. februárjától már mp3 formátumban is
megrendelhetők, egy mp3 CD-n 5 audio CD anyaga kap helyet, azaz minden
szinthez 1+1 mp3 CD tartozik. Az mp3 CD-k ára 6000 Ft / CD.
A leckék küldésének módját Ön - saját igényeinek megfelelően - választhatja ki: email (javasolt) vagy postai úton.
A jelentkezéshez jelentkezési lapot kell kitölteni és aláírva eljuttatni postán vagy FAX-on a MÉDIABÓ
kft-nek.

Postacím: Médiabó Kft 2100; Gödöllő Ambrus Z. köz 11. 3/12.
Tel: 20 / 205 - 15 - 51
Fax: 28 / 421-105
E-mail: mediabo@vnet.hu

A jelentkezési lap letölthető a www.mediabo.hu honlapról, vagy igényelhető emailen és telefonon.
A M-O-P Előnyei:
•
•
•
•
•
•

Otthonról tanulhat, így maga szervezheti tanulási idő- és munkarendjét
Bármikor elkezdheti vagy szüneteltetheti a tanulást, esetleg szintet ugorhat, kérhet egyéni
tanrendet
Az anyag felépítése illeszkedik az Ön által választott szinthez és intenzitáshoz
A feladatokat Ön javítja a megoldó-kulcs alapján, mely magyarázatokat tartalmaz a feladatok
megoldása mellé, ezáltal a tudásanyag elsajátítása alaposabb
Ez az eddig látott legolcsóbb, legmodernebb nyelvoktatási módszer (egy tanóra 200 (!) forintjába
kerül)
Ha hosszabb időre elutazik, csak egy telefonjába kerül és a következő lecke már az új (e-mail)
címére érkezik

Egyéves előfizetés esetén 10% kedvezmény adunk.
Fél éves előfizetés esetén 5% kedvezményre jogosult a jelentkező.
Diákoknak 10% kedvezményt biztosítunk árainkból
(Egyszerre maximum kettő kedvezménytípus vehető igénybe)

Fizetési mód: csekken vagy banki átutalással minden hónap utolsó hetében a
következő hónapra előre.

Kívánjuk, hogy a MÉDIABO Oktatási Programmal
sikeres és eredményes legyen a nyelvtanulás!
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