NGOẠI NGỮ QUỐC TẾ ECOLINK NINH BÌNH
TÂM VIỆT NINH BÌNH

Thư Ngỏ
Kinh gửi :Ban giám hiệu nhà trường
Cùng toàn thể thầy cô giáo trong nhà trường.
Lời đầu tiên, Ngoại ngữ quốc tế Ecolink Ninh Bình kính chúc quý nhà trường và các
quý thầy cô sức khỏe, thành đạt và hạnh phúc.
Tháng 11 hàng năm, trên khắp mọi miền của Tổ quốc đều hân hoan chào đón ngày Nhà
giáo Việt Nam, 20 tháng 11, ngày mà lớp lớp học trò được bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới
các thầy giáo, cô giáo - những người lái đò thầm lặng đã mang nguồn sáng tri thức đến
cho đời.
Để chào mừng ngày lễ đặc biệt ý nghĩa này và cũng là để gửi lời tri ân tới các quý nhà
trường và các thầy giáo cô giáo, Trung tâm Ngoại ngữ Quốc tế Ecolink Ninh Bình xin gửi
tới quý nhà trường cùng các quý thầy cô chương trình ưu đãi đối với Khóa học tiếng Anh
và Khóa học Kỹ năng sống dành riêng cho các quý thầy cô giáo và con em trong nhà
trường. Chi tiết chương trình ưu đãi như sau:
-

ĐỐI VỚI KHÓA HỌC TIẾNG ANH:
ĐĂNG KÝ 01 KHÓA HỌC TIẾNG ANH VỚI 100% GIÁO VIÊN NƯỚC NGOÀI
HỌC PHÍ LÀ 3.000.000 ĐỒNG GIẢM CÒN 1.250.000 ĐỒNG.

-

ĐỐI VỚI KHÓA HỌC KỸ NĂNG SỐNG:
ĐĂNG KÝ 01 KHÓA KỸ NĂNG SỐNG HỌC PHÍ LÀ 1.000.000 ĐỒNG GIẢM CÒN
300.000 ĐỒNG.
(Chương trình áp dụng từ ngày 07/11 đến 20/11/2016 )

Ngoại ngữ Quốc tế Ecolink Ninh Bình xin chân thành cảm ơn!
GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM

Đỗ Trường Thọ
Trụ sở: 54, đường Cù Chính Lan, Phố Tân Quý, Phường Tân Thành – ĐT: 0303.632.631 - 0303.632.632
Email: vanlinh89it@gmail.com
Hotline: Mr.Linh 09.14.12.88.62

