PHIẾU ĐĂNG KÝ

Nền tảng kế toán ACCA - Khóa Tháng 12/2018
THỜI
LƯỢNG

CHƯƠNG TRÌNH FIA
Nền tảng kế toán ACCA

HỌC PHÍ

(1000 VNĐ)

Nền tảng kế toán tài chính (FA1&FA2)

60

5.150

Nền tảng kế toán quản trị (MA1&MA2)

60

5.150

COMBO
NỀN TẢNG KẾ TOÁN ACCA + F2 + F3

(Số lượng có hạn)

[WORRY FREE]
khi đăng ký Combo

9.290

hoặc

[COOL] đóng VND1.099K
khi đăng ký môn học bất kỳ

được nhận

GÓI HỌC PHÍ

Gói lệ phí ACCA trị giá VND7,582K
(~ GBP223)

Nền tảng kế toán tài chính (FA1&FA2)

Bao gồm: phí đăng ký ban đầu + phí thường niên 2018
& được giảm GBP47 phí thường niên 2019

Nền tảng kế toán quản trị (MA1&MA2)

18.490

Kế toán quản trị (F2/MA)

ƯU ĐÃI

(áp dụng đến 30/11/2018)

[TẶNG]

Kế toán tài chính (F3/FA)
SÁCH GIÁO KHOA
(1000 VNĐ)

LOẠI TÀI LIỆU

ƯU ĐÃI LỆ PHÍ ACCA

>>

(GIỜ)

GÓI HỌC PHÍ

SÁCH BÀI TẬP
(1000 VNĐ)

PASSCARD
(1000 VNĐ)

HỌC VIÊN HỌC VIÊN HỌC VIÊN HỌC VIÊN HỌC VIÊN HỌC VIÊN
FTMS
KHÁC
FTMS
KHÁC
FTMS
KHÁC

F2/MA, F3/FA

1.100

1.320

660

770

Các môn khác

748

880

484

660

440

550

Bomber / Hoodie Jacket / T-shirt /
Raincoat
(khi đăng ký gói học phí bất kỳ)

Khóa học kỹ năng phỏng vấn + viết CV

(dành cho SV, không chuyển nhượng hoặc bảo lưu)

300K/học viên (khi giới thiệu học viên mới)

[GIẢM THÊM]
500K/học viên

(cho sinh viên năm 1 & năm 2)

[MIỄN PHÍ] dịch hồ sơ đk ban đầu

Đăng ký tài liệu

[GIẢM 10%] tiền sách khi đăng ký mua ebook
[GIẢM 20%] tiền sách khi đăng ký học gói Combo

QUY ĐỊNH CHUNG
Học viên được vào lớp khi đã thanh toán học phí. Khi đã thanh toán, học viên không được hoàn trả học phí.
Học phí bao gồm tài liệu do giảng viên biên soạn. FTMS có quyền thay đổi chương trình ưu đãi và khuyến mại khi cần thiết.
FTMS có quyền điều chỉnh lịch học khi cần thiết.

THÔNG TIN HỌC VIÊN
Họ & tên:.............................................................................................Ngày sinh: ..................................Số đăng ký ACCA:...............................................
Tên công ty / tên trường: .......................................................................................................................MST/ SV Năm thứ: .........................................
Địa chỉ công ty: ................................................................................................................................................................................................................
Điện thoại công ty: ............................................................................ Fax: ............................................ĐTDD: ..............................................................
Địa chỉ nhà: ............................................................................................................................................Điện thoại nhà: ...............................................
Email 1: .............................................................................................. Email 2: ...............................................................................................................
Địa chỉ gởi thư & tài liệu:

Địa chỉ công ty

Địa chỉ nhà

Yêu cầu xuất hóa đơn VAT cho:

Cá nhân

Công ty (vui lòng điền thông tin công ty ở trên)

Nhận tại FTMS

FTMS là Đơn Vị Đào Tạo ACCA đạt chuẩn chất lượng Platinum, sự công nhận CAO NHẤT & DANH TIẾNG NHẤT về chất lượng giảng dạy.
Để duy trì chất lượng này, FTMS rất mong bạn cho phép FTMS được sử dụng tên & số đăng ký ACCA của bạn để FTMS có thể kiểm soát
chất lượng giảng dạy theo quy định UCRS của ACCA Anh Quốc.
Đánh dấu trong trường hợp không đồng ý

Tôi cam đoan những thông tin trên là chính xác. Tôi đồng ý với những quy định ở trên và trong sổ tay học viên.
Chữ ký học viên:........................................................................................................................Ngày : ............................................................................
Công ty TNHH Đào Tạo FTMS - Tầng 2, Tòa nhà Itaxa, 126 Nguyễn Thị Minh Khai, P6, Q.3, TP.HCM
ĐT: (84 28) 3930 1667 - Fax: (84 28) 3930 1637 - Email: info@ftmsglobal.edu.vn - Website: www.FTMSglobal.edu.vn

