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Продукти
Продуктите и услугите на Европейски център по невронауки ООД са:
Продукт

Код

Описание

Neuro Therapy BD

NT-BD

Fast ForWord за терапия. Този продукт е подходящ за деца
и възрастни със специални нужди. Прилага се при нива 1 и
2.

Neuro Therapy CI

NT-CI

Fast ForWord за кохлеарни импланти. Този продукт е
подходящ за слухово-речевата рехабилитация след
поставяне на кохлеарен имплант. Прилага се при нива 1 и
2.

Neuro English ELL

NE-ELL

Fast ForWord и Reading Assistant за изучаване на английски
език. Този продукт ELL е подходящ за деца, възрастни и
бизнес цели. Прилага се при всички нива от 1 до 9.

Neuro English CSI

NE-CSI

Fast ForWord за подобряване на когнитивните умения. Този
продукт е подходящ за деца, възрастни и бизнес цели.
Прилага се при всички нива от 1 до 8.

Neuro English AT

NE-AT

Тест за определяне на нивото на владеене на английски
език (assessment tests)

Забележка: Тестове по английски език съдържат различни типове въпроси, които оценяват вашата лексика,
граматика, слушане с разбиране и т.н. Понеже системата е създадена от американски учени, резултатите от теста
отнасят знанията на ученика към класа, за който той е подготвен, съпоставимо към образователната система в
САЩ. Тестът измерва резултатите на ученика спрямо показателите: Phonological Awareness, Grade Equivalent,
National Percentile и Reading Proficiency Levels. Тестът е труден за хора които не са родени в английско говоряща
държава, дори за някои преподаватели по английски език. За повече информация виж тук: https://goo.gl/Wb4GoZ

Онлайн Терапия
www.neuro-therapy.eu
www.facebook.com/neurotherapy.eu
info@neuro-therapy.eu

Коучинг, менторство и фасилитиране
Професионално и личностно развитие
Телефон: (+359-88) 897-31-95

Онлайн Английски
www.neuro-english.eu
www.facebook.com/neuroenglish
info@neuro-english.eu
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Ценоразпис
Месечната абонаментна такса е левовата равностойност на 150 (сто и петдесет) евро без
начислен ДДС. Всички абонаментни такси се заплащат авансово, преди започване на
календарния месец.
Цените за месечен абонамент са както следва:
Абонамент

Neuro English
Neuro Therapy

Месечна абонаментна такса
1 месец

2 месеца

3 месеца

6 месеца

12 месеца

150 евро

120 евро/м
(240 евро)

100 евро/м
(300 евро)

80 евро/м
(480 евро)

70 евро/м
(840 евро)

Забележки:
1. Когато потребител се регистрира и плати, по време на промоция, абонаментна му такса остава
непроменена за целия срок на обучението, без значение дали промоцията все още е валидна.
2. Най-добрите ни ученици получават награди за отличен успех в програмата.

Фамилни пакети:
Фамилен пакет

Месечна абонаментна такса

Макс. срок за ползване в месеци
Брой абонаменти
Цена за абонамент
(Цена на пакет)

1 месец

2 месеца

3 месеца

4 месеца

2

4

6

8

90 евро/м
(180 евро)

80 евро/м
(320 евро)

70 евро/м
(420 евро)

60 евро/м
(480 евро)

Забележка: Максималният срок на ползване се изчислява като се раздели броят на абонаментите на
две.

Цените за провеждане на тест за определяне на нивото на владеене на английски език са:
Продукт

Единична цена на тестове при пакетно закупуване

Neuro English AT (NE-AT)

Ед. цена

Пакет 50

Пакет 200

Пакет 500

80 евро

50 евро

40 евро

30 евро

Първоначалният тест за нашите
потребители е безплатен, когато те го
заявят преди да започнат обучението
си.
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