PRODUKT NORMAL

 Zakládní balíček služeb.
 Společnost kontaktujte univerzitní trenéry po USA. Na základě statistik
sportov ce vyhledá nejv hodnější univ erzity s nabídkou co nejv yššího
stipendia.

 Jakmile je s klientem ujednána v zájemná shoda ohledně v ýběru
univ erzity, klient dostáv á soupis potřebných věcí k dalšímu postupu.

 Klient z praktického hlediska dostáv á sjednání stipendia na v ysoké
škole, kontakty na trenéry z dané univ erzity, a návod co si musí dále
zařídit.

Cena: 29 990,(cena je rozdělena do tří splátek)

PRODUKT OPTIMAL
 Kompletní serv is po dobu 1 roku.
 Zahrnuje produkt Normal, plus klient se nemusí starat prakticky o nic.
Dostáv á se mu plného serv isu po dobu jednoho roku na univerzitě a
v yřizování než v stoupí na americkou půdu. Klient pouze předává
potřebné dokumenty, podepisuje formuláře a dostav uje se na schůzky
ambasády, zkoušek SAT a TOEFL.
 Tento balíček zahrnuje i učebnice potřebné ke zkouškám a kompletní
zaplacení přihlášek k testům a v íza pro v stup do USA.
 Zárov eň je zde zahrnuto vyhledávání optimálních letenek, sestav ení
školního rozv rhu na prv ní školní rok, v yplnění v šech NCAA přihlášek,
komunikace s trenéry a možnost kontaktu společnosti přes Skype
kdykoliv během školního roku.
 EasyUSA se bude po dobu 1 roku komplexně starat o klienta a
pravidelně udržovat kontakt s klientem pro spokojenost klienta a
možnost změny případných nedostatků.
 Klientov i odpadá starost s formuláři a dlouhým procesem během
předmaturitního času.
 Zárov eň získává jistotu dobré v olby ve v ýběru univerzity.

Cena: 8 % z výše ročního stipendia
Příklad: poskytnutí stipendia v e v ýši např. 34000 $/rok tj. 816 tis.Kč (1 dolar = 24 Kč,
aktuální kurz 18.8.2016) konečná cena produktu pak bude činit 8 %, cca 65 tis. Kč
cena produktu se přepočítáv á v ždy v aktuálním kurzu dolaru
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PRODUKT EXCLUSIVE
 Zahrnuje v še co produkt Optimal.
 Serv is klienta v šak probíhá po celou dobu studia a aktivně se pracuje
s klientem
 Vyhledávání letenek probíhá na každé požadov ané období
 Možnost brigády v případě přání klienta
 Aktivní příprava na zkoušky SAT a TOEFL v rámci balíčku
 Získáv á také kompletní řešení školního rozv rhu po celou dobu studia
 Komplexní serv is po celou dobu studia

Garance spokojenosti – v rámci tohoto balíčku má klient
možnost kdykoliv změnit univ erzitu v případě nespokojenosti zcela zdarma.

 Získáv á také kompletní řešení školního rozv rhu po celou dobu studia.

Cena: 5% z výše čtyř ročního stipendia
Příklad:
poskytnutí stipendia v e v ýši např. 34000 $/rok tj. 816 tis.Kč (1 dolar = 24 Kč, aktuální
kurz 18.8.2016)
konečná cena produktu pak bude činit 5%, cca 163 tis.Kč
cena produktu se přepočítáv á v ždy v aktuálním kurzu dolaru

U tohoto produktu je možnost rozložení na měsíční splátky
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