
Türkiye Promosyonu Q2 2021 

1 Nisan – 30 Haziran 2021 
 

 

Bütün EC okullarında (yetişkin) Kayıt Ücreti ve Konaklama Yerleştirme Ücreti Hediyedir 

 
EC İngiltere (Londra, Brighton, Cambridge, Bristol, Manchester) 

• Bütün yetişkin programlar: %30 indirim 

• Yeni! Karantina Promosyonu  

o 8 hafta ve üzeri programlarda (konaklamalı ya da konaklamasız): 

 2 hafta üç öğün yemekli aile yanı konaklama + 2 hafta EC Virtual online   

   
   EC Kanada (Toronto, Vancouver, Montreal) BÜTÜN OKULLARIMIZ DLI LİSTESİNDEDİR! 

• Yeni! Bütün yetişkin programlar: %30 indirim 

• Yeni! Kurs material ücreti (CAD 240.00): HEDİYE 

 
EC Malta  

• Bütün yetişkin programlar: %20 indirim 

• Yeni! 12 hafta ve üzeri konaklamalarda  (eğitim süresi ve konaklama süresi aynı 

olmalıdır) 

o İlk 2 hafta konaklama ücretsiz 

YA DA 

o Konaklamanın yaz dönemine gelen haftalarında da düşük sezon fiyatı 
uygulaması 

 

EC ABD (New York, San Diego, Los Angeles, San Francisco, Boston) 

• Bütün yetişkin programlar: %20 indirim 

• Yeni! 2021 yılının son çeyreğinde ya da 2022 yılının ilk çeyreğinde varış 
yapacak öğrenciler için %30 indirim  

 

İrlanda (Dublin) ve Güney Afrika (Cape Town) 

• Bütün yetişkin programlar: %20 indirimi 

  

Promosyon Koşulları 

• Bu promosyon 1 Nisan – 30 Haziran 2021 tarihleri arasında alınan yeni kayıtlar için geçerlidir. Daha önce alınan kayıtlar için 
uygulanmayacaktır. 

• Yetişkin programlar için geçerlidir (özel dersler için geçerli değildir) 

• Malta konaklama promosyonu için eğitim ve konaklama kaydı minimum 12 hafta olmalıdır. 12 hafta üzeri kayıtlar için de konaklama bütün 
eğitim süresini kapsamalıdır. Kayıt esnasında öğrencinin hangi promosyondan yararlanmak istediği belirtilmelidir. 

• İngiltere karantina promosyonu, karantinanın zorunlu olmaya devam etmesi durumunda ve EC konaklama türleri karantina için uygun 
sayıldığı sürece geçerlidir. İngiltere hükümetinin karantina için belli konaklama türlerini şart koşması durumunda bu promosyon geçerliliğini 
kaybedecektir.   

• %30 promosyondan yararlanan ABD öğrencilerinin varış tarihlerini değiştirmeleri durumunda %20 indirime geri dönülecektir. 

• EC bu promosyonu önceden haber vermeden istediği zaman değiştirme hakkını saklı tutar. 


