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EXPLICOLÂNDIA Newsleᙀ�er
WORKSHOP DE EDUCAÇÃO
Por forma a permi r a aquisição de conhecimentos que visam um maior envolvimento
parental no processo educacional dos ﬁlhos, bem como promover as competências
parentais na educação dos ﬁlhos, a EXPLICOLÂNDIA de Sacavém vai realizar um
Workshop de Educação dedicado ao COACHING PARENTAL no próximo dia 26 de Maio às
18h00.
Reserve já a sua inscrição até dia 24 de Maio. A entrada é Gratuita!
Consulte o programa do Workshop »»

NOVO CENTRO DE ESTUDOS EM OEIRAS
Prosseguindo uma estratégia de expansão da marca EXPLICOLÂNDIA Centros de
Estudo, no dia 1 de Julho de 2012 abrirá a unidade de Oeiras. 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.

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.
Torne‐se fã da página do Facebook de Oeiras »»

NOVO PROTOCOLO COMRCIAL
Com vista à obtenção de vantagens e bene�﵀cios para os nossos clientes, a
EXPLICOLÂNDIA Centros de Estudo assinou um protocolo comercial com a Smart
Cartridge, de modo a que tenham 10% de desconto no reenchimento de nteiros e
toners e para impressoras.
Este protocolo é válido nos seguintes locais: Centro Comercial Vasco da Gama, Avenida de Roma e El Corte Inglês.
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.
Consulte os nossos Protocolos Comerciais »»

OS NOSSOS TESTEMUNHOS
É com muita sa sfação 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.
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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 »»

CAMPANHA “TRAZ UM AMIGO”
A Campanha “Traz um Amigo” dá‐lhe 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 Informá ca: 5% de desconto no valor do curso
Mais informações sobre a campanha »»

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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