KHOÁ ĐÀO TẠO
LẬP & PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
(CƠ BẢN & NÂNG CAO)
GÓI COMBO 2 KHOÁ HỌC
chỉ 4.950.000 vnd (giảm >20%)

Hướng dẫn
Lập Báo cáo Tài chính
(CƠ BẢN)

Phân tích báo cáo tài chính và
Lập kế hoạch Kinh doanh
(NÂNG CAO)

Ưu đãi đặc biệt 10 học viên đầu tiên
Học phí chỉ
 1.999.000 vnd (Cơ bản)
 2.999.000 vnd (Nâng cao)

HỌC PHÍ THANH TOÁN TRƯỚC 15/6
(vnd)
Đăng ký theo
Đăng ký lẻ
nhóm 2 học viên
1 học viên
trở lên

HỌC PHÍ THANH TOÁN SAU 15/6
(vnd)
Đăng ký theo
Đăng ký lẻ
nhóm 2 học viên
1 học viên
trở lên

2.350.000

2.500.000

2.500.000

2.690.000

3.100.000

3.250.00

3.250.000

3.500.000

ĐIỀU KHOẢN CHUNG:
1. Học

phí bao gồm toàn bộ giáo trình, ăn nhẹ giữa giờ cho các lớp cuối tuần, và các dịch vụ kèm theo khác

1. Học viên có thể tham gia khoá cơ bản, hoặc nâng cao tuỳ trình độ và nhu cầu – Tư vấn với FTMS để được xếp lớp
2. Sau khi hoàn tất khóa học, học viên sẽ được cấp Chứng chỉ hoàn thành khóa học do Tập đoàn Giáo dục Quốc tế FTMSGlobal cấp
3. Học viên được giảng viên hỗ trợ giải đáp thắc mắc, tư vấn xử lý các vấn đề thực tế công việc hàng ngày trong và sau khoá học.
4. FTMS không hoàn trả học phí sau khi đã đăng ký học và nộp học phí (cho cả khoá học chưa khai giảng)
5. FTMS có quyền chấm dứt hay điều chỉnh các chương trình ưu đãi học phí nếu cần thiết

THÔNG TIN HỌC VIÊN
Họ và tên: ........................................................................................................................................................... Ngày sinh: ........................................................................
Công ty: ..............................................................................................................................................................MST: ..................................................................................
Địa chỉ công ty (nếu có): ................................................................................................................................................................................................................................
Số điện thoại (công ty): .................................................. Fax: ............................................................................Di động:..............................................................................
Địa chỉ nhà: .......................................................................................................................................................Điện thoại: .........................................................................
Email 1: ..............................................................................................................................................................Email 2: .............................................................................
Địa chỉ nhận tài liệu
Hóa đơn VAT:

 Gửi về công ty
 Cá nhân

 Gửi về nhà
 Lấy tại FTMS Hà nội
 Công ty (vui lòng điền thông tin xuất hóa đơn đầy đủ)

Tôi đồng ý với các điều khoản trên khi đăng ký khóa học tại FTMS
Chữ ký học viên: _________________________________ Ngày: ______________________________

FTMS Training Systems Hà nội: 2nd Floor, Cland Building, 156 Xã Đàn II, Đống Đa
Tel: (844) 3573 5577 - Fax: (844) 3573 9846 - Email: cfa@ftmsglobal.edu.vn - Website: www.ftmsglobal.edu.vn
BRUNEI * CAMBODIA * GREATER CHINA * HONG KONG * INDIA * MALAYSIA * MAURITIUS* MONGOLIA * SINGAPORE* SOMALIA * UGANDA * VIETNAM

