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WORKSHOPS DE EDUCAÇÃO
Com o objec vo de aumentar o envolvimento dos pais no processo educacional dos
seus ﬁlhos, bem como promover as competências parentais mais adequadas em
Educação, nos Centros de Estudo da EXPLICOLÂNDIA estão programados os
seguintes Workshops:
EXPLICOLÂNDIA SACAVÉM – “Como lidar com a Adolescência” ‐ Dia 1 de Março às
18h00: programa »»
EXPLICOLÂNDIA GUIMARÃES – “Parentalidade e Sucesso Escolar” ‐ Dia 2 de Março às 10h00: programa »»
Reserve já a sua inscrição até dia 24 de Fevereiro. Contamos consigo!

EXPLICOLÂNDIA OEIRAS NA IMPRENSA
No passado dia 15 de Janeiro a EXPLICOLÂNDIA OEIRAS foi no cia no Jornal de
Oeiras:
Inaugurado no dia 6 de Agosto de 2012, o Centro de Estudos da Explicolândia já é
uma referência nos serviços de educação em Oeiras. U lizando um Conceito
Educa vo orientado para um acompanhamento personalizado, aliada à qualidade
do trabalho desenvolvido pela respec va direcção, tem‐nos permi do crescer
sustentadamente e atrair as famílias de Oeiras.
O teu Sucesso é o nosso Sucesso!
Mais informações »»

EXPLICOLÂNDIA AUTOMOBILE
U lizando uma ousada estratégia de Marke ng, a EXPLICOLÂNDIA ÉVORA possui um
veículo personalizado tendo como objec vo o conhecimento da nossa marca na
cidade de Évora. Mais de que uma forma de publicidade, este veículo representa a
assunção de um Conceito Inovador na área da Educação, e que a breve prazo a
EXPLICOLÂNDIA será uma referência na capital do Alentejo.

Mais informações »»

EXPLICOLÂNDIA SOLIDÁRIA
Prosseguindo uma estratégia de crescimento da Explicolândia Centros de
Estudo, foi criada a EXPLICOLÂNDIA SOLIDÁRIA que cons tui a vertente de
Responsabilidade Social da marca. Nesse sen do e por forma a
conseguirmos apoiar alunos carenciados economicamente, mas com vontade para con nuar a aprender e a superar
as suas diﬁculdades, foi realizada uma parceria da EXPLICOLÂNDIA SACAVÉM com a Coopera va Sócio Educa va
Para o Desenvolvimento Comunitário em Loures.
Mais informações »»
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ABERTURA DE NOVOS CENTROS DE ESTUDO
Prosseguindo uma estratégia de expansão da marca
EXPLICOLÂNDIA Centros de Estudo, já foram assinados os
contratos para a abertura de duas novas unidades
Franchisadas localizadas em Coimbra e na Figueira da Foz,
tendo em vista a abertura em Setembro de 2013. A
QUALIDADE, EXIGÊNCIA

dos

nossos

serviços

são

premissas que nos caracterizam desde 2005, sempre orientadas para uma excelente relação Qualidade/Preço. E
apesar da actual conjuntura económica, con nuamos a crescer com o objec vo de termos a médio prazo a melhor
rede de Centros de Estudo de Portugal.
Mais informações »»

PROTOCOLOS COMERCIAIS
Tendo em vista a expansão dos serviços disponíveis a pais, alunos e formandos os Centros de Estudo da
EXPLICOLÂNDIA assinaram protocolos comerciais com as seguintes en dades:
EXPLICOLÂNDIA SACAVÉM E HOME STUDY ‐ CENTRO DE PSICOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DA PÓVOA
DE SANTA IRIA
EXPLICOLÂNDIA GUIMARÃES – PRINK GUIMARÃES – R

T

T

EXPLICOLÂNDIA GUIMARÃES – PERCEPÇÃO VISUAL – Beleza e Bem Estar
EXPLICOLÂNDIA GUIMARÃES – INFORECO – R

T

T

EXPLICOLÂNDIA ÉVORA – STETIKXPRESS – Beleza e Bem Estar

Peça já o seu Cartão de Cliente da EXPLICOLÂNDIA e pergunte‐nos como poderá beneﬁciar de
preços e condições mais vantajosas para si e para a sua família.
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 »»

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.
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Mais informações »»

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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