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THÔNG BÁO
1. Chính sách khuyến học Chào Xuân 2014
Giảm 10% học phí hoặc tặng thêm 1 bộ tài liệu đào tạo


cho tất cả các học viên đăng ký và đóng học phí trong thời gian: 15/01 - 15/02/2014;
hoặc



cho học viên đăng kí và đóng học phí từ 2 khóa học trở lên; hoặc



cho nhóm đăng ký từ 3 người trở lên.

Ngoài ra, Tư vấn GeoViệt còn triển khai các chính sách khuyến học khác, đặc biệt cho nhóm đối
tượng là sinh viên các trường đại học, cao đẳng… nhằm tăng cường mối quan hệ hợp tác với các
trường và cơ sở nghiên cứu, đào tạo trong nước và quốc tế với mục tiêu nâng cao kỹ năng và
thúc đẩy việc ứng dụng công nghệ địa tin học tại Việt Nam và khu vực.

2. Triển khai hình thức đào tạo linh động (ngoài giờ hành chính)
Nhằm tạo điều kiện linh động cho các học viên tham gia, từ năm 2014, Tư vấn GeoViệt sẽ triển
khai thêm hình thức tổ chức các khóa đào tạo công nghệ địa tin học vào các ngày Thứ 7 trong
tuần.


Áp dụng cho các khóa đào tạo kỹ năng cơ bản – level 1 (ArcGIS l; ENVI I; SPSS I). Các
khóa đào tạo khác có thể linh động tùy vào điều kiện cụ thể.



Thời gian đào tạo có thể diễn ra liên tục trong các ngày thứ 7; hoặc có thể linh động
theo hình thức kết hợp:
Tự học – Đăng ký, đóng học phí & nhận tài liệu đào tạo – Tự học – Thực hành trên
lớp ngày T7 – Tập trung nghe giới thiệu tổng quan về khái niệm và quy trình sử dụng
phần mềm hoặc ứng dụng + hướng dẫn và giải đáp thắc mắc + trao đổi thảo luận…

Hãy liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết:
Công ty TNHH Tư vấn GeoViệt
Văn phòng làm việc: Tầng 12, Tòa nhà đa năng, Số 169 Đường Nguyễn Ngọc Vũ,
Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại / Fax: (04) 3555-3799
Email: training.geoviet@gmail.com / Website: http://geoviet.vn

2014©Tư vấn GeoViệt (http://www.geoviet.vn)

