
 
Επέλεξε καριέρα..Και γίνε αυτό που θέλεις! 
Εδώ διαλέγεις εσύ και σπουδάζεις πραγµατικά!    

  
Με τη νέα ακαδηµαϊκή χρονιά, το Ελληνοβρετανικό Κολλέγιο µπαίνει δυναµικά στον χώρο 
της εκπαίδευσης και επιλέγει online στρατηγικές για την προώθηση και παρουσίαση των 
δραστηριοτήτων του. Μέσω της χρήσης των social media και συγκεκριµένα του facebook, 
µοιραζόµαστε άµεσα µαζί σας τις εµπειρίες τόσων χρόνων και σας προσκαλούµε να γίνετε 
µέλη της ευρύτερης οικογένειας του Κολλεγίου. Η οπτικοποίηση της εµπειρίας µας αλλά και 
της ιδιότητας µας στον χώρο της εκπαίδευσης µέσα από ένα ευρέως διαδεδοµένο αλλά και 
ιδιαίτερο µέσο όπως το facebook, αποτελεί µια µοναδική πρόκληση για το Κολλέγιο. 
 
Το “ΓΙΝΕ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΘΕΣ” και “ΕΠΕΛΕΞΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ”  αποτελεί την 
µία και µοναδική αποστολή µας: “Nα δώσουµε στους υποψήφιους σπουδαστές τη σωστή 
κατεύθυνση για την επαγγελµατική τους ολοκλήρωση και καταξίωση”.  
 
Χρησιµοποιώντας ως πλατφόρµα επικοινωνίας το facebook, συνδυάζοντας ταχύτητα και 
αµεσότητα στην επικοινωνία,  απευθυνόµαστε σε νέους ανθρώπους που αναζητούν την 
σωστή λύση για την επιλογή των σπουδών τους. 
 
Ένας διαγωνισµός που ήδη εξελίσσεται από τις 03.09 και θα συνεχίσει έως τις 17.09, 
έρχεται να στηρίξει τον τρόπο που το Ελληνοβρετανικό Κολλέγιο αντιµετωπίζει την 
εκπαίδευση. Ο διαγωνισµός µας απευθύνεται σε όλους τους εν δυνάµει σπουδαστές του 
Κολλεγίου και δίνει βάρος, µέσω ενός εξατοµικευµένου κουίζ, στο µορφωτικό επίπεδο των 
µελλοντικών φοιτητών. Η προσπάθεια αυτή έχει ως στόχο την καταλληλότερη 
προετοιµασία της ακαδηµαϊκής οµάδας του Κολλεγίου απέναντι στους σπουδαστές.  
 
Για τον λόγο αυτό, επιβραβεύουµε τους καλύτερους µε βασικό σκοπό την γνωριµία τους  
µε το Κολλέγιο και τους εξειδικευµένους κύκλους σπουδών που προσφέρουµε από το 
1990. Σπουδές και προγράµµατα πιστοποιηµένα από Βρετανικά Πανεπιστήµια στους 
κλάδους της Διοίκησης Επιχειρήσεων, την Ψυχολογία, την Πληροφορική, την 
Αρχιτεκτονική, προγράµµατα Μηχανικών αλλά και Μεταπτυχιακά προγράµµατα.  
 
Επισκευθείτε την σελίδα µας στο facebook και γίνετε µέλος της µεγάλης µας ακαδηµαϊκής 
παρέας. ΔΙΑΛΕΞΤΕ ΤΙΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΟΥ ΣΑΣ ΤΑΙΡΙΑΖΟΥΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ! 
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