Tên chương trình: Ưu đãi tại WESET English Center.
Thời gian áp dung: 01/09/2020 - 01/09/2021 (1 năm)
STT

Ưu đãi tại WESET

Điều kiện và điều khoản

Giảm đến 10% học phí với khoá
1 học bất kì. Áp dụng EPP2 và Trả Học viên mới và có thẻ tín dụng Shinhan
góp
2 2 % comission cho referals
Học viên mới và có thẻ tín dụng Shinhan
Tất cả học viên chốt hợp đồng từ 10.000.000
3 Tặng túi canvas
VND và có thẻ tín dụng Shinhan
Tặng 6 buổi Speaking & Writing Áp dụng khi đăng kí học mỗi khoá học
4 hoặc 6 buổi Intensive ( Trị giá
Inter, Upper, Advance và có thẻ tín
3.000.000 )
dụng Shinhan
Tặng 6 buối luyện giao tiếp
Áp dụng khi đăng kí các khoá học CE,
5
với GVBX ( Trị giá 4.000.000)
Pre-Inter, Inter và có thẻ tín dụng Shinhan
Đăng kí 4 khoá hoặc tổng thời lượng học 10
Tặng voucher giảm 100% lệ phí
tháng
6 thi tại Hội đồng Anh ( Trị giá
trở lên đóng tiền 1 lần, hoặc trả góp 0% từ thẻ
4.750.000)
Shinhan
Voucher 3.000.000 đồng hoặc
Đăng kí 4 khoá với tổng giá trị 30.000.000 7 voucher giảm 70% lệ phí thi tại 38.000.000,
Hội đồng Anh
đóng tiền 1 lần,hoặc trả góp 0% từ thẻ Shinhan
Đăng kí 3 khoá hoặc tổng thời lượng học 9
Voucher 2.500.000 đồng hoặc
tháng
8 voucher giảm 50 % lệ phí thi
trở lên , đóng tiền 1 lần, hoặc trả góp 0% từ thẻ
IELTS tại Hội đồng Anh
Shinhan
Đăng kí 2 khoá hoặc tổng thời lượng học 6
Voucher 1M hoặc 30% voucher
tháng
9 lệ phí thi IELTS tại Hội đồng
trở lên, đóng tiền 1 lần, hoặc trả góp 0% từ thẻ
Anh
Shinhan
Voucher trị giá 2.500.000 đồng
Áp dụng đối với HỌC SINH có điểm TB
hoặc
10
môn anh văn >7.0 trong tháng/năm học gần
Tặng 1 tháng giao tiếp căn bản/1
nhất và/hoặc trả góp 0% từ thẻ Shinhan
tháng với giáo viên bản xứ
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