
3Д видео уроците в курсовете

Уважаеми читатели,

  

 

  

3D Видео уроци в курса?

  

  

 Ако сте разгледали страниците на сайта ни, може би Вие вече сте разбрали за
възможността част от Видео уроците във Вашия курс да бъдет в три-измерен 3D вариа
нт!{extravote 1}

  

 Невероятните постижения на съвременните дигитални технологии, съчетани с нашето
желание да представим неповторима и уникална услуга на нашите курсисти, ни изкуши
да подготвим някои от видео уроците в курса да бъдат в 3D вариант!

  

 

  

 Преподавателят ще застане пред Вас съвсем "На живо", ще "излезе" от компютърния
екран и ще Ви представи учебния материал по един ... невероятен начин. 

  

Ако сте гледали в кината 3D филми, вече знаете за неповторимото и магнетично
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въздействие, което оказват те върху зрителя. Радваме се, че ще можем да Ви
представим възможността за триизмерно преживяване и ... от Вашия дом!

  

Кaто наши курсисти, Вие ще получите и специални 3D очила, които ще останат за Вас и
след края на курса. 

  

 

  

Изключително се радваме че ние, екипът на Център за Професионално Обучение към
"Матев-стро й" ЕООД сме първият, и към момента, единствен Център за
Професионално Обучение, който може да предложи на своите курсисти
тази уникална 3D възможност.{extravote 1}

  

  

Благодарим на всички Вас за подкрепата, която ни оказвате, и че сте с нас!

  

  

С Уважение,

  

Екипът на Център за Професионално Обучение към "Матев-строй" ЕООД

  

02/437 38 85
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0897 94 82 15

  

  

Погледнете още:

    
    -   От 15.06.2017г. започна прием на документи по ОП "Ваучери за заети лица ". Ако
все още не сте подали документи, вижте как може да 
кандидатствате 
по програмата
 

    
    -   Информация за Курсовете по   

  

- Бизнес Администрация

  

- Икономика и Мениджмънт

  

- Оперативно счетоводство

  

- Английски език

  

- Електронна Търговия

  

- Системно Програмиране
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kursove-s-vaucheri.html
http://vaucheri-za-zaeti.com/kandidatstvane
http://vaucheri-za-zaeti.com/biznes-administraciq
http://vaucheri-za-zaeti.com/ikonomika
http://vaucheri-za-zaeti.com/schetovodstvo
http://vaucheri-za-zaeti.com/english
http://vaucheri-za-zaeti.com/elektronna-targovia
http://vaucheri-za-zaeti.com/programirane
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{extravote 1}
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