ul. Św. Marcin 26/15, Poznań tel : 607 584 123, 605 186 680 www.pkursy.com biuro@pkursy.com

MASZ PEWNOŚĆ DOBREGO WYBORU
Starannie dobrana kadra, bezpłatne konwersacje i 16 lat doświadczenia gwarantuje efektywność
PERFECT to zespół profesjonalnych lektorów nauczających aż 12 języków
/angielski, niemiecki, francuski , włoski, hiszpański, rosyjski, portugalski, szwedzki, norweski ,
japoński,chiński oraz język koreański/.
Jesteśmy elastyczni jak nikt inny, aby maksymalnie dopasować się do Twoich potrzeb.
Siedziba w samym centrum Poznania zapewnia najlepszą komunikację z resztą miasta.
Jakość nauczania jest dla nas najważniejszym parametrem, dlatego u nas możesz wybrać ilość
osób w grupie tak, aby najefektywniej się uczyć.
- będziesz miał możliwości używania języka pod opieką profesjonalnego
lektora z wykształceniem filologicznym i metodycznym
- uczymy gramatyki praktycznie i w aspekcie komunikatywnym
- na zajęciach poznasz dużo nowych słówek i zwrotów
- przełamiesz barierę językową
- główny nacisk kładziemy na rozwijanie umiejętności mówienia i
rozumienia ze słuchu, czyli to co najczęściej sprawia największe kłopoty
- poznasz nowych znajomych, którzy mają taki cel jak ty.

Z CERTYFIKATEM MOŻESZ WIĘCEJ
Warto wyróżnić się certyfikatem międzynarodowym uznawanym na całym świecie w biznesie oraz
na uczelniach wyższych. U nas dobrze się przygotujesz do certyfikatów: FCE, CAE, ZD, ZMP, TOEIC,
DELE, DELF,CILS,PURJ.….

LONDYN czy OXFORD ?
Możesz uczyć się angielskiego w modnym Londynie lub prestiżowym Oxfordzie. Dzięki współpracy
z uznaną i akredytowaną przez British Council szkołą Oxford House College możesz spędzić tydzień
już od 180 funtów ucząc się i zwiedzając Londyn i Oxford. A może Australia, Kanada i USA?

TERMINY ZAJĘĆ
GRUPA COMFORT

GRUPA LUX, VIP

PONIEDZIAŁEK, WTOREK, ŚRODA, CZWARTEK
Godz: 16,00, 17,30 ,19,00

PONIEDZIAŁEK, WTOREK, ŚRODA, CZWARTEK, PIĄTEK
Godz: 10,00,12,00,14,00,16,00, 17,30 ,19,00

PIĄTEK Godz: 16,00,17,30.

SOBOTA Godz: 10,00,12,00,14,00

ZAPISZ SIĘ – WYBIERZ 1 z 3 OPCJI ZAPISU
1.Odwiedź nasze biuro przy ul. Św. Marcin 26
- we wrześniu od poniedziałku do czwartku 13.00-17.00.
- w październiku w godz: 12.00- 18.00 lub umów się na inny termin,
2. Zadzwoń: 607 584 123 lub 605 186 680 /zapisy non stop 7 dni w tyg/
3. Napisz do nas mail: biuro @ pkursy.com

WYBIERZ PROMOCJĘ 2020/2021



BEZPŁATNE KONWERSACJE

Dla słuchaczy wszystkich języków organizujemy bezpłatne konwersacje w 1 i 2 semestrze z j.
angielskiego i j. niemieckiego na różnych poziomach zaawansowania.
Na tablicy ogłoszeń w szkole można wpisywać się na listę chętnych w podanym terminie.



DRUGI JĘZYK GRATIS

BESTSELLER !

Kursant, który opłacił roczny kurs dowolnego języka może bezpłatnie wybrać kurs podstawowy w
grupie Comfort z języka angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego, włoskiego oraz francuskiego wg
ustalonego przez szkołę planu. Kurs trwa 28 godzin lekcyjnych od października 2020 r do lutego
2021 r. Ilość miejsc ograniczona – prosimy o rezerwacje w biurze.

PEŁEN WYBÓR - JAKOŚĆ NAUKI
Każdy z nas ma inne potrzeby, dlatego też proponujemy, abyś to ty wybrał ilość osób w grupie.

Grupa

Comfort BESTSELLER !
Cena za semestr przy zapisie na ROK

Wszystkie języki
w jednej cenie!

5-8 osób komfortowe warunki
STANDARD Zajęcia 1*90 min/tyg
1 semestr: październik 2020 - luty 2021
2 semestr: marzec 2021- czerwiec 2021

495 zł cena za semestr
najlepsza cena

Cena za rok 990 zł
Cena za lekcję 45 min- 17,67zł

Cena za semestr przy zapisie na 1 semestr dopłata 35 zł
5-8 osób komfortowe warunki
INTENSIVE 2 razy w tyg 90 min: cena semestr

990 zł lub raty 2*525(rabat 50 zł- 940 zł)
Cena za pakiet 990 zł

Grupa Lux 2-4 osób-efektywna

lub 2 raty po 525 zł
lub 6 rat po 175zł

Pakiet 28 godzin lekcyjnych (28*45min)
Zajęcia 1*90 min/tyg lub 2*90min/tyg

Matura 3-5osób 40 godzin lekcyjnych

Nowość
2020!

(40*45min) PRÓBNE MATURA

Egzamin 8 klasa, 3-5 osób 40 godzin lekcyjnych
(40*45min) PRÓBNE EGZAMIN

Matura lub Egzamin certyfikat indywidualne przygotowanie
Pakiet VIP 22

Cena za lekcję 45 min- 35 zł
wrzesień 2020- kwiecień 2021

(22*45min lub 16*60 min)

Cena za pakiet 1254 zł lub 2 raty po 655 zł

REZERWACJA KURSU
W celu rezerwacji miejsca w grupie wystarczy wpłacić 50 zł zaliczki, która odliczamy od kosztu
kursu. Pierwszeństwo w grupie mają osoby, które pierwsze wpłacą zaliczkę. Kurs można opłacić w
biurze szkoły lub poprzez konto szkolne: M Bank nr rachunku - z dopiskiem nazwisko i język:
Nr: 83 1140 2004 0000 3102 4322 0403 Centrum Edukacji Perfect Stefaniak ul. Św. Marcin26, Poznań

PAKIETY INDYWIDUALNE PROMOCJA 2020/2021



BEZPŁATNE KONWERSACJE

Dla słuchaczy wszystkich języków organizujemy bezpłatne konwersacje w 1 i 2 semestrze z j.
angielskiego i j. niemieckiego na różnych poziomach zaawansowania.
Na tablicy ogłoszeń w szkole można wpisywać się na listę chętnych w podanym terminie.



DRUGI JĘZYK GRATIS

BESTSELLER !

Kursant, który opłacił roczny kurs dowolnego języka może bezpłatnie wybrać kurs podstawowy w
grupie Comfort z języka angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego, włoskiego oraz francuskiego wg
ustalonego przez szkołę planu. Kurs trwa 28 godzin lekcyjnych od października 2020 r do lutego
2021 r. Ilość miejsc ograniczona – prosimy o rezerwacje w biurze.

VIP indywidualnie one to one
Pakiet VIP 22

Pakiet VIP 28

Pakiet VIP 56

To dopasowanie do indywidualnych potrzeb,
wybór terminów, tematyki oraz zakresu nauki

(22*45min lub 16*60 min)

(28*45min lub 21*60min)

Cena za pakiet 1254 zł lub 2 raty po 655 zł
rabat studencki 30 zł

Cena za pakiet 1498 zł zł 2 raty 780 zł Cena za
lekcję 45 min- 53,5 zł - rabat studencki 30 zł

(56*45min)lub 42*60 min

Cena za pakiet 2856 zł lub 2 raty po 1428 zł
cena za lekcję 45 min – 51 zł

Pakiet NATIVE 8 godz.(8*45min lub 6*60 min)

520 zł native speaker :angielski,
portugalski , hiszpański, włoski

Pakiet Business English VIP24 godz. l.(24*45min)

Pakiet VIP maxi Flexi 30*45 min

Cena za pakiet 1688 zł lub
2 raty po 874 zł

2070 zł lub 2 raty po 1095 zł dowolna
zmiana terminów dla zapracowanych
Cena za lekcję 45 min- 69 zł ksiażka gratis

REZERWACJA KURSU
W celu rezerwacji miejsca w grupie wystarczy wpłacić 50 zł zaliczki, która odliczamy od kosztu
kursu. Pierwszeństwo w grupie mają osoby, które pierwsze wpłacą zaliczkę. Kurs można opłacić w
biurze szkoły lub poprzez konto szkolne: M Bank nr rachunku - z dopiskiem nazwisko i język:
Nr: 83 1140 2004 0000 3102 4322 0403 Centrum Edukacji Perfect Stefaniak ul. Św. Marcin26, Poznań

WYBIERZ PROMOCJĘ 2020/2021



BEZPŁATNE KONWERSACJE

Dla słuchaczy wszystkich języków organizujemy bezpłatne konwersacje w 1 i 2 semestrze z j.
angielskiego i j. niemieckiego na różnych poziomach zaawansowania.
Na tablicy ogłoszeń w szkole można wpisywać się na listę chętnych w podanym terminie.



DRUGI JĘZYK GRATIS

BESTSELLER !

Kursant, który opłacił roczny kurs dowolnego języka może bezpłatnie wybrać kurs podstawowy w
grupie Comfort z języka angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego, włoskiego oraz francuskiego wg
ustalonego przez szkołę planu. Kurs trwa 28 godzin lekcyjnych od października 2020 r do lutego
2021 r. Ilość miejsc ograniczona – prosimy o rezerwacje w biurze.

PEŁEN WYBÓR - JAKOŚĆ NAUKI
Każdy z nas ma inne potrzeby, dlatego też proponujemy, abyś to ty wybrał ilość osób w grupie.

Grupa Comfort BESTSELLER !
Cena za semestr przy zapisie na ROK
Wszystkie
języki w
jednej
cenie!
1
2

5-8 osób komfortowe warunki

najlepsza cena
Przy zapisie tylko na 1 semestr 1*90min/tyg

495 zł cena za semestr

Cena za semestr dopłata 35 zł

Cena za rok 990 zł .

/
Cena za lekcję 45 min- 17,67zł
STANDARD Zajęcia 1*90 min/tyg
semestr: październik 2020 - luty 2021
semestr: marzec 2021- czerwiec 2021

INTENSIVE 2 razy w tyg 90 min: cena semestr

990 zł lub raty 2*525 rabat studencki 50 zł- 940 zł)

- Grupa Lux 2-4 osób-efektywna

Cena za pakiet

990 zł

Pakiet 28 godzin lekcyjnych (28*45min)
Zajęcia 1*90 min/tyg lub 2*90min/tyg

Nowość
2020!

lub 2 raty po 525 zł
lub 2 raty po 175zł

- Matura 3-5osób 40 godzin lekcyjnych
(40*45min) PRÓBNE MATURA

Cena za lekcję 45 min- 35 zł
wrzesień 2020- kwiecień 2021

- Egzamin 8 klasa, 3-5 osób 40 godzin
lekcyjnych (40*45min) PRÓBNE EGZAMIN

To dopasowanie do indywidualnych potrzeb,
wybór terminów, tematyki oraz zakresu nauki

VIP indywidualnie one to one

1243 zł

Pakiet VIP 22

(22*45min ,11*90min,16*60 min)

Pakiet VIP 28

(28*45min, 14*90 min)

rabat studencki 30 zł
Cena za pakiet 1498 zł zł 2 raty 780 zł Cena za lekcję
45 min- 53,5 zł - rabat studencki 30 zł

Pakiet VIP 56

(56*45min,28*90 min,42*60 min)

Cena za pakiet 2856 zł

Cena za pakiet

lub 2 raty po 652 zł

lub 2 raty po 1428 zł

Cena za lekcję 45 min- 51 zł

Pakiet NATIVE 8 godz.(8*45min lub 6*60 min)
Pakiet Business English VIP24 godz. l.(24*45min)
Pakiet VIP maxi Flexi 30*45 min

520 zł native speaker :angielski, portugalski ,hiszpański, włoski
Cena za pakiet 1688 zł
2070 zł lub

2 raty po 1095 zł dowolna zmiana terminów dla
zapracowanych Cena za lekcję 45 min 69 zł ksiażka gratis

REZERWACJA KURSU
W celu rezerwacji miejsca w grupie wystarczy wpłacić 50 zł zaliczki, która odliczamy od kosztu
kursu. Pierwszeństwo w grupie mają osoby, które pierwsze wpłacą zaliczkę. Kurs można opłacić w
biurze szkoły lub poprzez konto szkolne: M Bank nr rachunku - z dopiskiem nazwisko i język:
Nr: 83 1140 2004 0000 3102 4322 0403 Centrum Edukacji Perfect Stefaniak ul. Św. Marcin26, Poznań

