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EXPLICOLÂNDIA Newsle䊜er
REPORTAGEM DA SIC NA EXPLICOLÂNDIA DE SACAVÉM
No passado dia 22 de Setembro o canal de televisão SIC visitou as instalações da unidade da EXPLICOLÂNDIA em
Sacavém. Esta reportagem teve como principal objectivo, tomar conhecimento sobre quais as estratégias comerciais
utilizadas para enfrentar um ano que se avizinha de maior controlo no orçamento das famílias, bem como conhecer a
realidade deste centro no inicio do ano lectivo.
Não deixa de ser relevante a escolha da EXPLICOLÂNDIA de Sacavém
pelo referido canal, que apesar das dificuldades sentidas pelos pais, o
elevado profissionalismo e qualidade dos serviços oferecidos aos nossos
alunos, fazem com que o investimento na educação continue a ser uma
prioridade. No ano lectivo 2010/2011 frequentaram o apoio pedagógico
desta unidade 70 alunos, com uma Taxa de Sucesso de 86%.

Ver vídeo da reportagem (inicio aos 5 min e 10 seg) »»

ABERTURA DA EXPLICOLÂNDIA HOME STUDY
Utilizando uma estratégia ambiciosa e programada de crescimento, a EXPLICOLÂNDIA tem em funcionamento desde
o mês de Setembro uma nova unidade Franchisada denominada EXPLICOLÂNDIA Home Study, e que será
dedicada ao acompanhamento exclusivo do estudo dos alunos que apoiamos nos seus domicílios em todo o distrito
de Lisboa, implementando para isso metodologias diferenciadas de aprendizagem, e de comunicação aos Pais e
Encarregados de Educação.
Prosseguindo com o nosso objectivo de uma contínua melhoria dos nossos
serviços, esta nova unidade permitirá aos Pais e Encarregados de
Educação passarem a ter sempre disponível um
acompanhamento personalizado no apoio do estudo dos seus filhos, criando
desta forma as condições necessárias para que sejam alcançados os
objectivos delineados.
Mais informações »»

NOVOS PREÇOS E PROMOÇÕES PARA 2011/2012
Para o ano lectivo 2011/2012 tornamos os nossos Preços ainda mais Apelativos, estando ainda a
realizar as seguintes Promoções na Taxa de Inscrição:
 Inscrição até 30 de Setembro: Isenção
 Inscrição de 1 a 31 de Outubro: 50% de desconto
Consultar preçário »»

JUNTESE A NÓS E FAÇA PARTE DO NOSSO SUCESSO!

Mais informações em www.explicolandia.com ou www.facebook.com/explicolandia
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que nos responda a esta mensagem colocando a palavra "Remover" no assunto. (DecretoLei nº 7/2004).
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