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EXPLICOLÂNDIA Newsleເ�er
OS NOSSOS TESTEMUNHOS
É com muita satisfação que apresentamos os testemunhos de pais, alunos e colaboradores
sobre o trabalho de apoio desenvolvido nas unidades Franchisadas da EXPLICOLÂNDIA de
Sacavém e Home Study ao longo do ano de 2011.
A todos os que têm contribuído desde 2005 para o CRESCIMENTO E SUCESSO da
EXPLICOLÂNDIA o nosso MUITO OBRIGADO! Sem o vosso esforço nunca chegaríamos
até aqui.
Consulte os nossos testemunhos »»

PROVENIÊNCIA DOS ALUNOS DA HOME STUDY
A EXPLICOLÂNDIA Home Study foi criada em Setembro de 2011 para realizarmos
um acompanhamento personalizado do estudo dos alunos que apoiamos na sua
própria casa, com profissionais qualificados, e implementando metodologias
diferenciadas de aprendizagem, e de comunicação a Pais e Encarregados de
Educação.
Com uma procura contínua dos nossos serviços, a EXPLICOLÂNDIA Home Study
tem vindo a crescer de uma forma sustentada. Neste momento já apoiamos alunos
em vários concelhos dos distritos de Lisboa e Setúbal.
Consulte a proveniência dos nossos alunos »»

CAMPANHA “TRAZ UM AMIGO”
A Campanha “Traz um Amigo” dálhe a oportunidade de usufruir de descontos
na sua mensalidade. Assim e por cada novo aluno que se inscrever na
EXPLICOLÂNDIA por sua referência, terá direito a usufruir dos seguintes
descontos:
 Apoio Escolar e Explicações: 20% de desconto numa mensalidade.
 Curso de Informática: 5% de desconto no valor do curso
Mais informações sobre a campanha »»

REPORTAGEM DA SIC NA EXPLICOLÂNDIA DE SACAVÉM
No passado dia 22 de Setembro o canal de televisão SIC visitou as instalações da unidade de Sacavém da
EXPLICOLÂNDIA. 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 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
http://www.explicolandia.com/newsletter/EXPLICOLANDIA_NEWSLETTER_N3.htm

1/2

23/11/2016

Explicolândia  Newsletter nº3

pedagógico desta unidade 70 alunos, com uma Taxa de Sucesso de
86%.

Veja o vídeo da reportagem »»

JUNTE‐SE A NÓS E FAÇA PARTE DO NOSSO SUCESSO!
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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