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EXPLICOLÂNDIA Newsle䊜er
CAMPANHA “TRAZ UM AMIGO”
A partir de Novembro por cada novo aluno que se inscrever na EXPLICOLÂNDIA por sua
referência, terá direito a usufruir dos seguintes descontos:
 Apoio Escolar e Explicações: 20% de desconto numa mensalidade.
 Curso de Informática: 5% de desconto no valor do curso

REPORTAGEM DA SIC NA EXPLICOLÂNDIA DE SACAVÉM
No passado dia 22 de Setembro o canal de televisão SIC visitou as instalações da unidade da EXPLICOLÂNDIA em
Sacavém. Esta reportagem teve como principal objectivo, tomar conhecimento sobre quais as estratégias comerciais
utilizadas para enfrentar um ano que se avizinha de maior controlo no orçamento das famílias, bem como conhecer a
realidade deste centro no inicio do ano lectivo.
Não deixa de ser relevante a escolha da EXPLICOLÂNDIA de Sacavém
pelo referido canal, que apesar das dificuldades sentidas pelos pais, o
elevado profissionalismo e qualidade dos serviços oferecidos aos nossos
alunos, fazem com que o investimento na educação continue a ser uma
prioridade. No ano lectivo 2010/2011 frequentaram o apoio pedagógico
desta unidade 70 alunos, com uma Taxa de Sucesso de 86%.

Ver vídeo da reportagem (inicio aos 5 min e 10 seg) »»

ASSINATURA DE PROTOCOLOS COMERCIAIS
Prosseguindo uma estratégia de satisfação das necessidades dos nossos clientes, A Explicolândia tem vindo a
assinar um conjunto de protocolos comerciais com empresas credenciadas em diversas áreas de actividade, de modo
a que os nossos clientes obtenham condições mais vantajosas na aquisição de produtos e/ou serviços.
Neste momento dispomos de protocolos comerciais com as seguintes entidades:
EMPRESA : AquaFitness, Health Clubs
CATEGORIA : Ginásios e Health Clubs
LOCALIZAÇÃO : Parque das Nações

EMPRESA : Tonik Health Club
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CATEGORIA: Ginásios e Health Clubs
LOCALIZAÇÃO : Sacavém

EMPRESA : DepilConcept, Especialista em Depilação Permanente
CATEGORIA : Beleza e BemEstar
LOCALIZAÇÃO : Sacavém (Real Forte) e Póvoa de Santa Iria

EMPRESA : Trakinolandia, Parque de Diversão Infantil
CATEGORIA : Parques de Diversão
LOCALIZAÇÃO : Frielas (Loures)

Peça já o seu Cartão de Cliente da Explicolândia e perguntenos como poderá beneficiar de preços e condições mais
vantajosas para si e para a sua família.
JUNTESE A NÓS E FAÇA PARTE DO NOSSO SUCESSO!

Mais informações em www.explicolandia.com ou www.facebook.com/explicolandia
Esta mensagem está de acordo com a legislação nacional sobre o envio de mensagens comerciais: Qualquer mensagem deverá estar claramente
identificada com os dados do emissor e deverá proporcionar ao receptor a hipótese de ser removido da lista. Para ser removido da nossa lista, basta
que nos responda a esta mensagem colocando a palavra "Remover" no assunto. (DecretoLei nº 7/2004).
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