ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Η Unicert, έμπρακτος αρωγός στις προσπάθειες των συνεργατών της, συνεχίζει να προσφέρει ισχυρά
οικονομικά και ποιοτικά κίνητρα, καλύπτοντας διαφορετικές ανάγκες πολλαπλών επιπέδων, όπως:
➢ Ακαδημαϊκό υλικό για την προετοιμασία των υποψηφίων σας (ένα booklet με δύο past papers
και τρία sample tests σε ψηφιακή μορφή).
➢ Δωρεάν επανεξέταση, σε περίπτωση αποτυχίας.
➢ Ενημέρωση της θεματολογίας των προφορικών δύο εβδομάδες πριν από τις εξετάσεις.
➢ Δωρεάν πακέτα πιστοποίησης πληροφορικής Unicert Primary (αποδεκτό από το ΑΣΕΠ και
αναγνωρισμένο από τον ΕΟΠΠΕΠ), για κάθε υποψήφιό σας (αφορά ΚΞΓ που διαθέτει
Computer Lab). Οι υποψήφιοί σας αποκτούν δύο πιστοποιητικά με ένα κόστος, Αγγλικής
γλώσσας αλλά και Πληροφορικής.
➢ Δωρεάν e-learning για την εκμάθηση σε βασικές δεξιότητες χρήσης Η/Υ, το οποίο μειώνει
ακόμα παραπάνω το κόστος σας αλλά και αυξάνει ταυτόχρονα την κερδοφορία σας.
➢ Δωρεάν 3ετές παιδικό πρόγραμμα εκπαίδευσης και πιστοποίησης πληροφορικής σε
εισαγωγικό επίπεδο με πιστοποίηση, για όλους τους μαθητές των κέντρων του Δικτύου,
ανεξάρτητα από τον αριθμό των εγγραφών στο PTE General (Αφορά κέντρα Ξένων Γλωσσών
και ΚΔΒΜ 1 ή 2).
➢ Εκπαιδευτικό επίδομα προετοιμασίας των μαθητών σας.
Για την καταβολή του εκπαιδευτικού επιδόματος θα πρέπει να πληρούνται οι παρακάτω
προϋποθέσεις:
Α) Ο συνεργάτης της Unicert (ΚΞΓ, Καθηγητής) θα πρέπει να έχει τακτοποιήσει τις οικονομικές
του εκκρεμότητες (εξέταστρα υποψηφίων).
Β) Ο συνεργάτης της Unicert (ΚΞΓ, Καθηγητής) θα πρέπει να εκδώσει τιμολόγιο μετά την
ημερομηνία εξετάσεων, με χρονικό περιθώριο μέχρι το τέλος του μήνα εξέτασης. Θα πρέπει
να προσκομίσει το αντίστοιχο τιμολόγιο ηλεκτρονικά σε α’ φάση και στη συνέχεια σε β’ φάση
το πρωτότυπο ταχυδρομικά. Σε περίπτωση που δεν εκδίδει τιμολόγιο να ενημερώσει εγγράφως
τη Unicert για να κοπεί τίτλος κτήσης (δαπάνη) με τις ανάλογες ασφαλιστικές κρατήσεις.
(Το ποσό του εκπαιδευτικού επιδόματος θα καταβάλλεται μέχρι τις 10 του επόμενου μήνα,
αφού μας έχετε αποστείλει το τιμολόγιο, μετά τη διεξαγωγή των εξετάσεων.)
Λόγω των ιδιαιτέρων συνθηκών που επικρατούν και στη βάση της εταιρικής κοινωνικής
ευθύνης, η Unicert ανταμείβει τα συνεργαζόμενα κέντρα της με tablets/φορητούς
υπολογιστές, με την προϋπόθεση αυτά να δηλώνουν συγκεκριμένο αριθμό υποψηφίων όλες
τις διαθέσιμες εξεταστικές που ορίζει η Pearson σε διάστημα ενός ακαδημαϊκού έτους για τα
επίπεδα B1, B2, C1, C2. Το κέντρο δύναται να πραγματοποιήσει κλήρωση είτε μεταξύ των
υποψηφίων που έχουν αριστεύσει στις εξετάσεις είτε να χορηγήσει τον εξοπλισμό σε
οποιοδήποτε μαθητή της επιλογής του. Αναλυτικότερα:
Αριθμός
υποψηφίων
30
31-49
50 και πάνω

Αριθμός tablet/φορητού
υπολογιστή που κληρώνεται
1
2
3

1

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται αναλυτικά οι παροχές από τις οποίες μπορείτε να
επωφεληθείτε με κάθε εγγραφή μαθητή σας σε κάθε επίπεδο αγγλικής γλώσσας PTE GENERAL.

➢

Pearsons’
Levels

ΕΞΕΤΑΣΤΡΑ

A1
A2
B1
B2
C1
C2

50€
55€
80€
155€
170€
185€

PTE GENERAL
ΕΚΠ/ΚΟ
ΔΩΡΕΑΝ
ΕΠΙΔΟΜΑ
ΚΑΡΤΑ
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦ.
10€
10€
10€
25€
30€
30€

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΔΩΡΕΑΝ
E-LEARNING
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

Οι εξετάσεις των επιπέδων Α1 – Α2 διενεργούνται αποκλειστικά εντός των δομών σας, κατόπιν
συνεννόησης.

ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Unicert Primary 1,2,3
Η Unicert συνεχίζει με μεγάλη επιτυχία τη διεξαγωγή των παιδικών πιστοποιήσεων Αγγλικής Γλώσσας
Unicert Primary 1,2,3 προσφέροντας στους μικρούς μαθητές την ικανοποίηση της επιτυχίας τους στα
πρώτα βήματά τους για την εκμάθηση της ξένης γλώσσας μέσα από φιλικά και εικονογραφημένα
θέματα
εξέτασης.
➢ Οι εξετάσεις θα διενεργούνται από 20 Μαΐου μέχρι τέλος Ιουνίου στο χώρο σας.
➢ Τα αποτελέσματα θα ανακοινώνονται προς τα τέλη Ιουλίου.
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται αναλυτικά οι παροχές από τις οποίες μπορείτε να
επωφεληθείτε με κάθε εγγραφή μαθητή σας σε κάθε επίπεδο αγγλικής γλώσσας Unicert Primary 1,2,3.

Παιδικές Πιστοποιήσεις Unicert Primary
ΕΚΠ/ΚΟ
ΕΠΙΠΕΔΟ
ΕΞΕΤΑΣΤΡΑ
ΤΑΞΗ
ΕΠΙΔΟΜΑ
Primary 1
30 €
10 €
JUNIOR B
Primary 2

40 €

20 €

SENIOR A

Primary 3

40 €

20 €

SENIOR B

Στην περίπτωση των Primary 1,2,3 η Unicert εκδίδει τιμολόγιο στο συνεργάτη με το καθαρό ποσό
κατάθεσης.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις παροχές του PTE GENERAL αλλά και για την εγγραφή
σας μπορείτε να επισκεφτείτε το site μας pte.edu.gr ή μπορείτε να μας καλέσετε στα τηλέφωνα
2103801129 – 130.
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

ΠΡΟΣΟΧΗ!!
Επισημαίνουμε ότι έχει γίνει αλλαγή στην επωνυμία και στη ΔΟΥ της εταιρίας μας. Παρακαλούμε όπως
χρησιμοποιήσετε τα παρακάτω στοιχεία.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Ν. ΝΟΥΛΑΣ Α.Ε.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 98-100, ΑΘΗΝΑ, 10677
ΑΦΜ: 800620910
ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ:
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ PTE GENERAL ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ……………….****
****π.χ MAY 2021
ΑΞΙΑ:
Η αξία φαίνεται στην πλατφόρμα my.unicert.gr στην καρτέλα ΓΕΝΙΚΑ
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