E.D.A.
EUROPALSO

Επωφεληθείτε και αναβαθµίστε
την ψηφιακή σας παρουσία.
∆ώστε στο Κέντρο σας µια δυναµική ώθηση
για να αυξήσετε το πελατολόγιό σας

Academy

ΝΕA ΠAΡOXH ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ Κ.Ξ.Γ.:
∆ωρεάν ολιστικές λύσεις για ψηφιακή αναβάθµιση και προβολή
του Κέντρου σας!

Επεκτείνετε τις δραστηριότητες και υπηρεσίες σας σε
νέες αγορές
Το E.D.A. είναι η βάση
για πρωτοποριακά projects που θα εµφανιστούν στη
ξενόγλωσση εκπαίδευση στο άµεσο µέλλον.
Ενταχθείτε τώρα
στο Europalso Digital Academy (EDA).
∆ηλώστε ενδιαφέρον:
europalso@europalso.gr
210 3830 752, 801 222 7777

ΕΞΙ ∆ΥΝΑΜΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ
ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΑΣ
EIKONA ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ.
Εγκαινιάζουµε µαζί τη νέα ψηφιακή εποχή
προσφέροντας στα Κ.Ξ.Γ. Europalso εντελώς
δωρεάν το Europalso Digital
Academy (EDA), που περιλαµβάνει 6 πυλώνες
για να τους αξιοποιήσετε στο µέγιστο προς
όφελός σας. Αντί να «ψάχνεστε» στη χαοτική
ψηφιακή αγορά για ειδικούς που πολλά
υπόσχονται και λίγα επιτυγχάνουν, ενταχθείτε
στο Europalso Digital Academy (EDA) για
πλήρεις εγγυηµένες λύσεις µε σίγουρα
αποτελέσµατα.
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BUILD YOUR
WEBSITE

∆ωρεάν σύγχρονο website για Κέντρα Ξένων Γλωσσών Europalso.
Αν έχετε ήδη website, καιρός να το εκσυγχρονίσετε, αν δεν έχετε, τότε να η ευκαιρία
να αποκτήσετε µια σύγχρονη και λειτουργική ιστοσελίδα WordPress που «παίζει»
απροβληµάτιστα σε όλες τις συσκευές, δηλαδή σε κάθε ηλεκτρονικό µέσο.
-Σχεδιάζουµε τη δυναµική και εξατοµικευµένη επαγγελµατική σας
ιστοσελίδα.
-Η σελίδα σας «ανεβαίνει» και φιλοξενείται στο ιδιόκτητο server
Europalso χωρίς πρόσθετη χρέωση φιλοξενίας από εσάς.
Το κόστος καλύπτεται από το Europalso.
-Η σελίδα σας υποστηρίζεται και συντηρείται από έµπειρη οµάδα τεχνικών.
-Σας εκπαιδεύουµε να διαχειρίζεστε και να τροποποιείτε οι ίδιοι το
περιεχόµενο σε κείµενο, φωτογραφίες και βίντεο.
-Έχετε προσωπικούς εξατοµικευµένους κωδικούς για να διαχειρίζεστε το
περιεχόµενο σας.
-GDPR Compliant είναι το νέο σας Website,
-SSL Certificate, µε αυτό το πιστοποιητικό ο επισκέπτης του site σας είναι
σίγουρος ότι πλοηγείται µε ασφάλεια στο site σας και είναι προϋπόθεση
για να αναγνωρίζεται από την google.
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Η πλατφόρµα E-Learning Europalso, είναι το παρόν και
το µέλλον στα εργαλεία της σύγχρονης εκπαίδευσης.
Ρωτήστε τους συναδέλφους που ήδη την χρησιµοποιούν
και είναι ενθουσιασµένοι. Μάθετε από πρώτο χέρι και
στην πράξη, πόσο αποτελεσµατική είναι. Προσαρµοστείτε
στις απαιτήσεις του 21ου αιώνα και απολαύστε
πολλαπλά οφέλη. Με την πλατφόρµα Europalso έχετε:
I. School Resources, δηλαδή εκπαιδευτικό υλικό για
καλύτερη εξάσκηση των µαθητών από το computer lab ή
από το σπίτι µε οποιαδήποτε συσκευή.
o Ασκήσεις Εξάσκησης – A junior to Proficiency Levels +
Games + Junior Games
o Past Papers – (Europalso – ESB)
o Practice tests για εξετάσεις ESB και Europalso
o Placement Tests
II. Digital Classrooms για Blackboard ζωντανά µαθήµατα
εξ αποστάσεως σε πραγµατικό χρόνο. Εργαλείο που
εκµηδενίζει αποστάσεις, διευρύνει τον κύκλο εργασιών
σας και επιφέρει άµεσο κέρδος στο Κέντρο σας.
III. e-Shop όπου θα κάνετε άµεση πώληση µαθηµάτων
µε άµεσο κέρδος. Σε πρώτη φάση θα αφορά σε µαθήµατα
Αγγλικών για ενήλικες, όλων των επιπέδων. Σύντοµα
θα αναπτύξουµε αυτό το εργαλείο πώλησης και σε άλλες
γλώσσες.

DYNAMIC
MARKETING
PROMOTION-SEO

Το να έχεις µια ιστοσελίδα και να την γνωρίζεις
µόνο εσύ και οι γνωστοί σου, είναι σα να έχεις
ένα ΚΞΓ χωρίς να δηλώνεις που βρίσκεται. Η
προβολή της ιστοσελίδας στα ψηφιακά µέσα, είναι
µια εξειδικευµένη και πολύπλοκη διαδικασία
που συνεχώς εξελίσσεται και απαιτεί ιδιαίτερες
γνώσεις για τους αλγόριθµους των µηχανών
αναζήτησης (google, yahoo, bing e.t.c.).
Επωφεληθείτε από αυτήν τη δωρεάν παροχή για
την προβολή και προώθηση της ιστοσελίδας σας
στις µεγαλύτερες µηχανές αναζήτησης. Τώρα
έχετε ένα δυναµικό εργαλείο για να διαφηµίσετε
τις υπηρεσίες σας και να προσελκύσετε νέες
εγγραφές, ανέξοδα και αποτελεσµατικά.

Ε-LEARNING
PLATFORM
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PORTAL
FOR
DIGITAL
ADVERTISING
Σχεδιάζουµε ένα
υπερσύγχρονο portal όπου
θα διαφηµίζονται και θα
προωθούνται τα on line
µαθήµατα των ΚΞΓ σας.
H διαφηµιστική καµπάνια
του Κέντρου σας θα γίνεται
και εδώ δωρεάν.

MΗΧΑΝΗ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ
Κ.Ξ.Γ EUROPALSO
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search

Ένας ηλεκτρονικός κατάλογος, ο µεγαλύτερος πιστοποιηµένος
για ΚΞΓ, µε περισσότερες από 100.000 επισκέψεις ανά µήνα.
Εδώ προβάλλεται το Κέντρο σας µε εντοπισµό στο χάρτη της
google κι έτσι ο µελλοντικός σας πελάτης σας βρίσκει εύκολα
βάζοντας φίλτρα γεωγραφικά, γλωσσικά κ.λ.π.

Member’s Area

Περιοχή µελών µε έτοιµο υλικό προς αξιοποίηση από το Κέντρο σου:
a. Media (Promotional Videos, Facebook pictures)
b. GDPR Guides
c. E-learning platform manuals
d. Past Papers to be printed (έτοιµα προς εκτύπωση) µαζί µε τα Listening!
e. New Oral ESB exams Videos

