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BẢNGHỌCPHÍCHƯƠNGTRÌNH
PREPARINGFORBUSINESS&BUSINESSCOURSE
(Xuất hóa đơn VAT theo yêu cầu của doanh nghiệp)

HỌC1KÈM1

BẢNGHỌCPHÍ

PREPARING
FORBUSINESS

100%GIÁOVIÊN

CHÂUÁ

BUSINESS
COURSE

HỌC PHÍ

SỐ LƯỢNG TIẾT

THỜI LƯỢNG

4.925.000 đ

30

50 phút/tiết

2.650.000 đ

30

25 phút/tiết

4.925.000 đ

30

50 phút/tiết

2.650.000 đ

30

25 phút/tiết
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BẢN NGỮ

BUSINESS
COURSE

HỌC PHÍ

SỐ LƯỢNG TIẾT

THỜI LƯỢNG

11.290.000 đ

30

50 phút/tiết

6.050.000 đ

30

25 phút/tiết

11.290.000 đ

30

50 phút/tiết

6.050.000 đ

30

25 phút/tiết

Lưu ý:
Thời hạn sử dụng của mỗi khóa học là 6 tháng bao gồm 30 tiết, tuy nhiên tùy vào mật độ book lịch mà học viên có thể rút ngắn thời gian kết thúc khóa học.
Dựa vào kết quả bài test kiểm tra đầu vào của học viên, trung tâm sẽ đưa ra chương trình học phù hợp nhất. Nếu học viên đã có trình độ từ cấp độ Intermediate
thì có thể tham gia ngay khóa “Business Course” mà không cần trải qua khóa “Preparing for Business”.
Chương trình “Business Course” là chương trình học chung dành cho doanh nghiệp. Khóa học này sẽ cung cấp những kĩ năng cần thiết mà bất kì người đi làm
nào cũng cần sử dụng để giao tiếp trong kinh doanh. Sau khi hoàn thành khóa học, tùy thuộc vào mỗi lĩnh vực kinh doanh khác nhau của các doanh nghiệp,
trung tâm sẽ đưa ra giáo trình, chương trình học riêng phù hợp với từng ngành nghề và thời lượng học phù hợp với từng chương trình.
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