
 

 

 
                                                                                                                                            

 

 
Здравейте, 
 
Казвам се Бранимир Негревски и съм управител на “EduLab” - школа за китайски език и 
езикови ваканции в Китай. 
Вече повече от 3 години активно разпространяваме китайския език и култура под 
формата на онлайн курсове по китайски, блог, дигитални авторски учебни материали и 
образователни видеа. В курсовете ни до този момент са се включили над 500 
човека, активните курсисти са над 100. Имаме силно присъствие онлайн и сме сред топ 
школите за китайски език в България без нито един негативен отзив - Oтзивите за нас 
онлайн! Стараем се да работим чрез най-съвременните методи в езиковото 
обучение, а в екипът ни участват млади и иновативни колеги с неоспорим опит в 
преподаването! 
 
Нашето предложение: 8-часов курс по китайски език и култура. Изцяло 
онлайн, създаден специално за Вас - Членове, Изпълнителни директори, 
Председатели в Асоциацията, както и за децата и семействата на всички Вас. 

 
Представете си ползата: предлагаме Ви да придобиете уникално умение, което има 
значение и се отличава! 
  
В 8-часовият курс са включени: 

 Всички материали - дигитални, интерактивни учебници, видеа и авторски 
материали 

 Преподаването се води от млади и иновативни учители по най-съвременните 
методи за езиково обучение 

 8 учебни часа онлайн - в удобно време, на удобно място - вие избирате дните! 
Възможности за продължение с цялостни курсове по китайски език на специални цени! 

 
📆 Предстоящи курсове, в които може да се включите: 

👉 20. септември - 29. септември (2-седмичен курс, 8ч.) 

👉 Понеделник и сряда / 17:00-18:30 

 
ФОРМА ЗА ЗАПИСВАНЕ: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeJNoogbHV3lS3wTvLiYRTvG-
aBLdpqBfh6rlY59tWlNprduw/viewform 
 
 
 

 

 
 

https://www.facebook.com/edulaboratory/reviews/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/edulaboratory/reviews/?ref=page_internal
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeJNoogbHV3lS3wTvLiYRTvG-aBLdpqBfh6rlY59tWlNprduw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeJNoogbHV3lS3wTvLiYRTvG-aBLdpqBfh6rlY59tWlNprduw/viewform


 

 

СПЕЦИАЛНО ЗА ВАС: 

Ако посочените дати не са удобни за Вас, имате възможност  
да съберете група от минимум 12 души и сами да изберете 

стартова дата за безплатния курс, според заетостта на 
всички в Асоциацията. 

 
Ситуацията навън е толкова динамична, а Китай стремглаво покорява икономически и 
технологични върхове! Към момента китайците са на 3-то място по БВП в света, наричани 
са световно икономическо чудо и ще стават все по-големи. Ползата за всеки бизнес от 
това да познава китайската култура и език е неминуема, почти сигурни сме, че и на Вас 
ще се наложи някога, ако не сега, да работите с китайски партньори и проекти. 

Екипът на EduLab има предложение за тези, които искат да продължат своето обучение 
по китайски език след безплатните 8 уч. часа, а тук  
може да разгледате офертите, които предлагаме: 
 
*Ако продължите Вашето обучение с нас, получавате намаление от 40%!!! 
*Вместо 550 лв (цената на сайта ни), цената за служител или неговото дете ще 
бъде 350лв! 
 
Може да разгледате дейността ни:  
Facebook: https://www.facebook.com/edulaboratory 
Instagram: https://www.instagram.com/edulab_learn_chinese/ 
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UC4-d8ZaQC8kBwza9KYkSONA 
Website: https://edulab-cn.com/ 
  
Надяваме се да се решите на едно ново партньорство, резултатите, от които ще усетите 
веднага! 
  
Благодарим Ви за отделеното време! 
 

С уважение, 

 

Бранимир Негревски 

Управител / CEO 

Тел.: +359 886 147 070  | Oфис: София, България 

  

Китайски език и образователни програми в Китай 

Website | Facebook | Instagram | YouTube 
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