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ABERTURA DO ANO ESCOLAR
Neste regresso do ano escolar os Centros de Estudo da EXPLICOLÂNDIA
localizados em Sacavém, Oeiras, Guimarães e Évora e a Home Study Lisboa,
colocam à disposição de pais e alunos um conjunto diversiﬁcado de serviços de
apoio educa vo , com a seguinte missão: “Prestar um apoio personalizado no
estudo dos alunos e com elevada qualidade, onde os pais têm um papel
intervenĕvo no acompanhamento dos seus ﬁlhos.”
Esperamos por si. Venha conhecer o nosso Conceito Educa vo.
Mais informações »»

REVISTA NEGÓCIOS E FRANCHISING
A EXPLICOLÂNDIA encontra‐se em grande destaque na Revista Negócios e
Franchising (Edição de Setembro/Outubro de 2012), através da entrevista do seu
Director de Franchising.
Nesta entrevista é assumido e par lhado o objec vo da EXPLICOLÂNDIA em
prosseguir a sua expansão em regime de franchising, de modo a ter a maior rede
de Centros de Estudo do país. A qualidade e exigência dos nossos serviços são
premissas que caracterizam a Explicolândia Centros de Estudo desde 2005, sempre orientadas para uma excelente
relação Qualidade/Preço.

Mais informações »»

PROMOÇÕES
Os Centros de Estudo da EXPLICOLÂNDIA dão‐lhe a oportunidade de usufruir de
condições especiais para o pagamento da sua mensalidade. Assim neste
momento encontram‐se em vigor as seguintes promoções:

CAMPANHA “Traz um Amigo”
‐ 20% de desconto na primeira mensalidade
‐ Serviço de Apoio Pedagógico
CAMPANHA “Família”
‐ 5% de desconto nas mensalidades
‐ Aplicável a familiares directos
Mais informações »»
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INAUGURAÇÃO DA EXPLICOLÂNDIA ÉVORA
Prosseguindo uma estratégia de expansão da marca EXPLICOLÂNDIA Centros de Estudo, no dia 15 de Outubro de
2012 entrará em funcionamento a unidade franchisada de Évora. Orientada por um Conceito em Serviços de
Educação diferenciado, será incu do aos alunos um elevado sen do de exigência e responsabilidade individual, de
modo a conseguirem superar não só as diﬁculdades de aprendizagem, como igualmente prepará‐los para um
ambiente escolar compe

vo.
UNIDADE DE ÉVORA
Direcção: Marta Rosado
Telemóvel: 96 682 86 64
E‐mail: evora@explicolandia.com
Mais informações »»

ABERTURA DE NOVOS CENTROS DE ESTUDO
Para este ano lec vo a EXPLICOLÂNDIA colocou à disposição de todos os pais e alunos que pretendam recorrer aos
nossos serviços, mais 2 novos Centros de Estudo localizados em Oeiras e Guimarães.
Assumimos a nossa diferença por termos um novo Conceito de Serviços de Educação. A qualidade e exigência do
nosso serviço de apoio pedagógico são premissas que caracterizam os Centros de Estudo da Explicolândia desde
2005, sempre orientadas para uma excelente relação Qualidade/Preço.
UNIDADE DE OEIRAS
Direcção: Catarina Santos e Sara Heliodoro
Telemóvel: 91 564 42 07
E‐mail: oeiras@explicolandia.com
Mais informações »»
UNIDADE DE GUIMARÃES
Direcção: Diana Fernandes
Telemóvel: 92 742 37 01
E‐mail: guimaraes@explicolandia.com
Mais informações »»

CURSOS DE ALEMÃO
Os Centros de Estudos da EXPLICOLÂNDIA possuem actualmente um conjunto de
Cursos de Alemão com vários níveis de aprendizagem, e modalidades de ensino, que
vão desde aulas individuais ou em grupo de 2 a 4 alunos.
Os nossos cursos têm como objec vo a aquisição de competências e conhecimentos
necessários de uma forma personalizada, para que os nossos formandos consigam
comunicar com correcção e ﬂuência em diferentes contextos.
Mais informações »»
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JUNTE‐SE A NÓS E FAÇA PARTE DO NOSSO SUCESSO!
Lisboa . Évora . Guimarães . Oeiras . Sacavém ‐ Mais informações em www.explicolandia.com ou
facebook.com/explicolandia
Esta mensagem está de acordo com a legislação nacional sobre o envio de mensagens comerciais: Qualquer mensagem deverá estar claramente
identificada com os dados do emissor e deverá proporcionar ao receptor a hipótese de ser removido da lista. Para ser removido da nossa lista, basta
que nos responda a esta mensagem colocando a palavra "Remover" no assunto. (DecretoLei nº 7/2004).
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