За тези, които
още не ни
познават:
9 причини
да изберете Интеграл

Ние ви познаваме
Всеки родител води детето си, докато то се научи да прави
първите си самостоятелни крачки. Там е когато се препъне
или когато сбърка пътя. Той дава време и грижа и мечтае да
му предложи най-доброто развитие.
Интеграл от 20 години помага на родителите да инвестират
правилно в образованието на децата си и да изберат подходящия път към целите си.
Нашият опит и професионални консултанти ни позволяват
да предлагаме индивидуални решения за всеки. Това е нашето
уникално предимство в услуга на Вас, родителите.
Избирайки нас, получавате:
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Професионализъм

Организиране на пътуването

Ние се занимаваме само с образователни програми и езикови курсове и затова можете да разчитате на НАШИЯ ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ.

Богат избор от програми

За да обслужваме по-добре нашите клиенти от 8
години имаме собствена Травъл Агенция - Sunny
Holidays, която предлага и билети он-лайн
www.sunny.bg. Колегите познават спецификата
при пътуването на деца в чужбина и ни осигуряват 24 / 7 дежурен телефон за връзка. Така ние
ще ви СПЕСТИМ ВРЕМЕ И УСИЛИЯ, като организираме изцяло вашето пътуване: от документите за виза, информация за полетите и
намаленията, закупуване на самолетни билети.

Ще ви предложим БОГАТ ИЗБОР от езикови и академични програми за всяка възраст.

Коректност, която не ви излиза
по-скъпо

Гаранция за качество
Нашите консултанти са посетили лично образователните организации, с които работим, и затова вие гарантирано получавате
НАЙ-ДОБРОТО.

Индивидуален подход
Ще ви помогнем да се ориентирате в изобилното
предлагане и в рамките на ЛИЧНА КОНСУЛТАЦИЯ ще можете да изберете програмата, която
отговаря на вашите изисквания и потребности.

24 / 7 дежурен телефон
В дните на пристигане и отпътуване, както и в
извънработно време оставаме на ваше разположение на 24-ЧАСОВА ДЕЖУРНА ТЕЛЕФОННА
ЛИНИЯ, за да ви предоставим помощ и съдействие.

Пълно обслужване
От първия до последния ден на вашето обучение
нашите консултанти са на ВАШЕ РАЗПОЛОЖЕНИЕ по всякакви въпроси, свързани с престоя ви.

Когато записвате курс през Интеграл, Вие НЕ
ПЛАЩАТЕ ДОПЪЛНИТЕЛНА ТАКСА за обслужването, а дори често ползвате допълнителни отстъпки. ИНТЕГРАЛ е най-голямата българска
агенция за образование в чужбина и често договаряме за нашите клиенти цени, по-ниски от официалните такси на училището.

Без скрити такси
В нашия каталог ще намерите крайни цени, с
вкюлчючено посрещане и изпращане от летище и
настаняване. Така предварително знаете колко
ще платите.

Нашите консултанти обичат работата си
Вече 20 ГОДИНИ предоставяме образователни услуги и го правим с УСМИВКА. Много от нашите
консултанти работят в ИНТЕГРАЛ повече от 8
години.

Доверете ни се!
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