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BRİTISHTOM/Njd
Engltsh Language Schools

"Bemar Kariyer Okul/arı'nın kuruluşu olarak eğitim anlayışımız, uyguladığımız eğitim programı ve 

26 yılı aşkın tecrübemiz He Türkiye çapında 35 şubede verdiğimiz hizmetle, kariyer/uzmanlık ve 35 

şubemizle yabancı di! eğitimlerinin önder kurumu olmanın haklı gururunu yaşamaktayız."

E Ğ İ T İ M K am p an ya lı İn d ir im li 
F iy a t la r

Karabük Ticaret Ve Sanayi Odası 
çalışanları,üyeleri ve 1.derece 

yakınlarına özel
Genel İngilizce 1+1 
(2 KUR*)

1.560,00 TL 1 .326 ,00  TL

Genel İngilizce 2+1 
(3 KUR*)

2.190,00 TL 1 .862 ,00  TL

Genel İngilizce 3+1 
(4 KUR*)

2.590,00 TL 2 .200 ,00  TL

Ielts-Toefl Akademik 60 dk= 120,00 TL 60  d k =  1 0 0 ,0 0  T L

*  Herkurortalama72derssaatindenoluşur.
** Bir eğitim dönemi 108 ders saatinden oluşur.Bir kur boyunca öğrenci 36 saat club aktivitelerine 
katılımı zorunludur.

ÖZEL DERS EĞİTİM PROGRAMI

Özel dersler, yeni bir dili öğrenmek için hızlı, etkin ve zevkli bir yoldur. Öğretmenin yoğun ilgisiyle öğrenci yabancı 
dili kendi bilgi düzeyine göre en verimli şekilde öğrenir. Teke tek derste öğrenci talep ettiği zamanlar içinde eğitim 
alabileceği için kendi istediği sürattedileğitiminde ilerleyebilir.
a) Eğitim Programı 
ProgramAdı : VIP
Toplam Ders Sayısı :Talebe göre (Tavsiye edilen: 1 seviye için48ders saati)
BaşlangıçTarihi : Katılımcı tarafından belirlenir
DersGünleri : Haftada en az 4-6 (önerilen)
Program Yoğunluğu : Ayda 16-24ders
Katılımcı Sayısı : TekeTek
Eğitim Saatleri : Kursiyer ile birlikte belirlenir
EğitimYeri : Kurum merkezimizde

b) Eğitim Maliyeti 
Tü rk  Eğ itm en :1dersücreti90,00 TL olup,Size özel 1dersücreti6ö,001L 

dir.
:1dersücreti120,00TLolup,Size özel 1 dersücreti80,OOTLYabancı Eğitmen
dir.



GENEL BİLGİLER
Genel İngilizce eğitimi;

• 30ildetoplam35şubesi ilehizmetveren BritjshTown English LanguageSchools'da Avrupa Dil 
Portfolyosuna uygun 6 seviye (A1-A2-B1-B2-C1-C2) Genel İngilizce.

• Her seviye 72 ders "main course" ve 36 ders sınıf içi "speaking" eğitimi olmak üzere 108 ders saatinden 
oluşur.

• 4 temel beceri (Konuşma, Okuma, Yazma, Dinleme) üzerine yoğunlaşan sistem,
• TOEFL & TOEIC gibi sınavlarını düzenleyen kurum (ETS) tarafından hazırlanan ve kişiye tanımlanan 

kullanıcı kodu ve şifre ile sistem üzerinden "Speaking", "Listening", "Readi ng" ve "VVriting" pratiği 
yapılabilen çok yönlü bir ücretsiz online eğitim seti.

• Ücretsiz kur tekrarı (Eğitimde başarı garantisi. Kişilere özel açık grup eğitim programlarımızda, devamsızlığı 
% 10'u geçmeyen ve dersi takip eden öğrenciler bir üst kura geçemedikleri takdirde aldıkları kur ücretsiz 
olarak tekrar verilir.)

• 2. Yabancı dilde %80 indirim*
• Maksimum 12 kişiliksınıflar,
• Ücretsiz "Speaking Club", "Movie Club" veaktiviteler,
• Ücretsiz materia! (Macmiilan yayını olan Straightforward kitabı)

TOEFL/TOEIC eğitimleri;
• 80 ders "Main Course", 16 ders birebir (telafi) toplam 96 ders saati,
• 6-8 kişiliksınıflar,
• Ücretsiz materyal (Şube bazında kullanılan TOEFL ve TOEIC kaynakları değişiklik gösterebilir) ve 

"Speaking Club"
• %100 yabancı öğretmen.

* Almanca, İspanyolca, İtalyanca, Fransızca ve Rusça dillerinden birinde tek kur için geçerlidir. Kredi 

kartı ile vade farksız 9 taksit veya nakit ödemede %10 ek indirim.

Bu kampanyadan Karabük Ticaret Ve Sanayi Odası çalışanları,üyeleri ve birinci dereceden yakınları faydalanabilir. Kampanyada belirtilen fiyatlar 
01.09.2019 tarihine dek geçerli olacaktır. British Town Dil Okulu, önceden bildirmek suretiyle kampanyada değişiklik yapma hakkına 
sahiptir.

İşbu sözleşme ..../..... /... tarihinde bir orijinal nüsha olarak yürürlüğe girecek olup, 22/05/2020
tarihine kadar geçerli olacaktır. Söz konusu sürenin sonunda Sözleşmenin süresi iki Tarafın 
mutabakatı ile uzatılabilecektir.


