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Nome Fantasia Razão Social Percentual de Desconto Serviços Contatos

Nova Metropolis 

Curso de Idiomas

Nova Metropolis 

Curso de Idiomas 

Ltda - ME

- 30% de desconto para 

pagamentos até o dia 05 de 

cada mês;

- 25% de desconto para 

pagamentos do dia 06 até o dia 

15 de cada mês para as turmas 

regulares e cursos intensivos, 

após o dia 15 mensalidade no 

valor integral sem desconto;

 

- Curso imersão e super 

intensivo descontos oferecidos 

por lotes (1º, 2º e 3º) que variam 

de 20% a 30% de acordo com o 

período em que for realizada a 

matrícula, além dos “descontos 

de campanha “ que podem 

chegar até 40%; 

- UNLOCKED (Oficina de 

desbloqueio de Inglês), segue a 

regra do desconto de campanha.

- Turmas regulares (1ano)

- Curso intensivo (conteúdo de 1 ano 

em 5 meses e ½

- Imersão 9 sábados (conteúdo de 1 

ano em 9 sábados)

- Super intensivo (conteúdo de 1 ano 

em 3 meses, aulas de 2ª a 5ª

- UNLOCKED (oficina de desbloqueio 

de inglês)

Rua da Quitanda, 3, salas 310, Centro - CEP: 20.011-030 - Rio de Janeiro. Tel: 

2222-0804

site: www.metropolisidiomas.com.br

 Pramim Curso de 

Inglês 

Robson 

Mascarenhas Gomes 

75016524734

30% de desconto para 

funcionários

20% de desconto para 

dependentes

Curso de inglês para todos os níveis, 

aulas customizadas. Curso de inglês 

no seu trabalho e no seu horário. Aula 

individual ou em grupo nivelado. 

Fazemos uma abordagem 

construtivista na qual envolve os alunos 

com seus afazeres cotidianos que 

inclui todo tipo de comunicação interna 

e externa, mas tudo em inglês, tais 

como; atendimento presencial, por 

telefone, por e-mail, cofee break 

(pausa para o café), apresentação em 

reunião, congresso, relatório, small talk 

(conversa informal), viagem, hotel, 

enfim... a aula é ministrada de acordo 

com a necessidade de cada um.  

Tel: 21 98886-2326 / 21 98035-8456 / 21 98888-3985

E-mail: pramimcurso@gmail.com 

IFESP

Instituto de Estudos 

Franceses e 

Europeus de São 

Paulo Ltda

35% de desconto 

Cursos Regular e Fluência serão 

concedidos através de cupons de 

descontos, a usar nos domínios 

IFESP,como 

www.cursodefrancesonline.com.br, 

wwwironenglish.com.br, 

Rua Fernão Dias, nº 106, conj. 07 A - Pinheiros - São Paulo

CEP: 05427-010

Tel: (11) 99111-9425


