آموزش زبان انگلیسی توسط شبکه اینترنتی مهرشادگالبچی

Learning English
این دوره آموزشی از مقدماتی شروع می شود و تا سالیان سال می توانید به این مرجع دسترسی داشته باشید

حق عضویت سالیانه به مبلغ  79000هزار تومان می باشد.
که  55درصد از این مبالغ شما کمک به مناطق محروم می شود که این کمک های شما اطالع رسانی هم

می شود که صرف چه کسانی و اموری شده است تا در اطالع باشید.

برای حق عضویت سالیانه 1397
 .1برای ثبت نام و یادگیری زبان انگلیسی به شماره  9333007065در تلگرام پیام دهید که خواستار یادگیری
زبان هستید و ایمیل تان را بفرستید.
 .2شماره پیگیری و شماره حساب در تلگرام برای شما فرستاده می شود.
 .3بعد از واریز حق عضویت سالیانه ( )1397شماره پیگیری یا فیش واریزی را برای ما در تلگرام بفرستید.
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بعد از تائید آموزش ها در روزهای فرد به ایمیل شما ارسال خواهد شد.

مزایای این روش آموزشی


یادگیری مداوم و اثر گذار



جلوگیری از هزینه های اضافی از قبیل ( حمل و نقل ) و (شهریه)



یادگیری مهارت مکالمه و دایره لغات خود را باال می برید.



پشتیبانی آنالین و عضویت در باشگاه آموزشی و تجاری آنالین



مهارت دیداری و نوشتاری باال می رود.

هم یاد بگیرید و درآمد زایی داشته باشید


در صورت معرفی ما به دوستان و آشنایان خود به در آمد زایی خواهید رسید.



هر  500نفری که معرفی کنید سفر به اروپا خواهید داشت.



هر  100نفری که معرفی کنید سفر به خارج از کشور از طرف مهرشادگالبچی خواهید داشت.



هر  10نفری که معرفی کنید هدیه نفیس از طرف شبکه اینترنتی مهرشادگالبچی خواهید داشت.



پس برای یادگیری و سفر کردن هیچ موقع دیر نیست همین حاال ثبت نام کنید.

نحوه فعال کردن و گرفتن لینک بازاریابی برای درآمد زایی

با فرستادن کد ملی و ایمیل تان به شماره تلگرام  09333007065لینک بازاریابی به ایمیل تان ارسال می شود.
و بعد از یکماه کارت عضویت بازاریابی شما صادر و به محل سکونت شما ارسال می شود.
www.mehrshad-golabchi.ir

