Milá budoucí maturantko, milý budoucí maturante nebo absolvente,
Oslovili jsme vedení Vaší školy, aby Vás informovalo o zajímavém jednoletém studiu po střední škole a za tuto možnost
děkujeme.

– osobní přístup, reference, tradice 29 let
Více na: www.bi.cz, info@bi.cz, 274 776 256, 724 173 829

POMATURITNÍ DENNÍ JAZYKOVÉ STUDIUM
A, N, Fr, Šp, R; se statutem studenta


Kvalitně zvládnuté jazyky ( a to nejen angličtinu) budete potřebovat a to na vyšší úrovni
než je středoškolská úroveň!

 Využijte skutečně efektivně a s jasným cílem rok po maturitě se statutem studenta.
 Odložte si rozhodování o své budoucnosti o další rok a dejte si výhodu jazykové výbavy,
z které budete čerpat celý život!

 Prožijete skvělý rok, plný zajímavého studia i zábavy.
 Jazyky zvládnete skutečně aktivně před VŠ nebo prací.
VYUŽIJTE VÝHODNÉ PODMÍNKY FIRST MINUTE
PRO VÁS- oslovené studenty prostřednictvím Vaší střední školy - sleva 6000,-Kč až do
30.dubna (standardně jen do 31.března) a další sleva 2000 – 3000,-Kč při kombinaci
jazyků
Konečná cena ročního studia 21.900,-Kč (a to bez ztráty výhody více splátek – nyní až deseti).

A NAVÍC ! – pokud přivedete kamaráda- získáte oba další slevu 1000.-Kč a pokud zvládnete
osobní přeregistraci do 15.dubna – získáte ISIC KARTU ZDARMA!

To už stojí za kliknutí zde ;) a nebo využijte rychlé registrace zde
(uveďte odkaz na Vaši SŠ) či na tel.: 602 299 847
Pokud se později dostanete na VŠ nebo budete čekat na opravnou/náhradní maturitu - školné
vrátíme dle smlouvy nebo
převedeme na tzv. intenzivní studium (při neúspěšné maturitě) , nečekejte tedy zbytečně dlouho
ať nepřijdete o výhodné podmínky – NIC NERISKUJETE!

S BOHEMIA INSTITUTem vsadíte na jistotu …
u nás garantovaný pokrok o minimálně 2 znalostní stupně (často i více), v každé skupině kombinace 35 lektorů vždy plně profesionálních, zkušených, trpělivých a vstřícných, českých i zahraničních, možnost
úhrady školného v individuálních splátkách bez navýšení ceny, mezinárodní testy ETS Global v rámci
studia jen za paušální poplatek, zajištění literatury, spousta akcí a doplňkových aktivit, ověřené kontakty
na výhodné ubytování pro mimopražské studenty,…

… již

29 let mluvíme společnou řečí.

Nahlédněte na některé reference na naši školu

zde.

Budeme rádi, když si k nám najdete cestu, informujte se telefonicky, rádi Vám poskytneme další informace.
Přejeme Vám úspěšné dokončení studia v nesnadných podmínkách a také mnoho úspěchů u maturitních
zkoušek.
Těšíme se na setkání s mnohými z Vás!

ing.Eva Mocová
ředitelka
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