Arkadaşını Getir – Hediyeni Götür
Arkadaşlarınla içtiğiniz su, girdiğiniz ders ayrı gitmesin.

Zeka, Mantık ve Strateji Oyunu
Oyunun amacı karşı tarafa ilk ulaşan olmaktır.
Rakibiniz sizi yavaşlatmak için karşınıza sürekli
engeller çıkaracaktır.
Bu canınızı sıkmasın. Her zaman bir çıkış yolu vardır!
En kısa yolu bulan siz olabilecek misiniz?
Geliştirdiği Beceriler:






Bağlantısal düşünme,
Strateji Geliştirme
Problem Çözme
Mantık yürütme

Arkadaşlarınızı eKolej’e davet edin, birbirinden güzel hediyeler kazanın. Yeni eğitim yılı için kaydını yapan
5 arkadaşınız olduğunda tablet, 3 arkadaşınız
olduğunda Quoridor Game kazanın. Dilediğiniz kadar arkadaşınızı davet edebilir ve her giriş yapan arkadaşınız için ödül kazanma şansınızı o kadar
artırabilirsiniz. Arkadaşlarınızı davet ederek kazanmaya başlamak için hemen eğitim danışmanınızla iletişime geçin!

Böyle canlı dersler dostlar başına.
Kampanya Detayları:
“Arkadaşını Getir, Hediyeni Götür” kampanyası 15.07.2017 – 31.08.2017 tarihleri arasında geçerlidir. Kampanyaya henüz eKolej’de 6., 7. Ve 8. Sınıflara kaydı bulunmayan arkadaşlarını davet eden tüm
öğrencilerimiz katılabilir. Arkadaşlarını davet eden öğrenciler için davet edebilecekleri kişi sayısında bir limit yoktur. Öğrencilerimiz kampanya katılımı için 0850 532 25 87 veya 0232 335 55 87 numaralı
telefondan eğitim danışmanıyla iletişime geçmelidir. Davet edilen her yeni öğrenci canlı derslere 2 günlük misafir katılımının ardından yeni eğitim yılı için kaydını oluşturduğunda davet eden öğrenciye bilgi verilir.
Kampanya kapsamında davet edilen öğrencilerden yeni eğitim yılı için alınan 5 kayıt için tablet veya 3 kayıt için Quoridor Game hediyesi kargo ile davet eden öğrencinin adresine gönderilir. Kampanya koşulları
gereğince davet edilen öğrencilerin 9 ay 5 temel ders üzerinden nakit veya kredi kartı ile kayıt olma zorunluluğu vardır, diğer eKolej eğitim paketlerine kayıtlar “Arkadaşını Getir, Hediyeni Götür” kampanyasına
dahil edilemez. Davet edilen öğrencilerin taksitli yapılan kayıtlarında ödemelerin tamamının yapılmaması veya geciktirilmesi halinde ilgili öğrencileri davet eden kişinin tableti iade etmesi koşulu vardır. Tablet
iadeleri sadece bozulmamış, yıpranmamış, kırık ve çiziklerin olmaması şartı ile orijinal kutusunda kabul edilir. Tabletin iadesi mümkün olmayan durumlarda davet eden kişi tablet ücretini karşılamayı beyan ve
taahhüt eder.

