Το AG StudyUSA Higher Education Consultants Ltd, (εν συντομία StudyUSA) χειρίζεται το επίσημο EducationUSA
Center στην Κύπρο. Το StudyUSA είναι μη κερδοσκοπική οργάνωση με σκοπό να βοηθήσει μαθητές να εγγραφούν σε
συμβουλευτικά πακέτα πριν την 1η Δεκεμβρίου έτσι ώστε να αποφευχθεί η πληρωμή του καθυστερημένου ποσού των
150 ευρώ. Η καθυστερημένη χρέωση ισχύει για όλα τα πακέτα και πληρώνεται κατά την εγγραφή.
Οι παρακάτω χρεώσεις ισχύουν για σπουδές για το έτος 2021. Μαθητές που εξακολουθούν να ενδιαφέρονται για
σπουδές το 2020, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@studyusa.com.cy για
διαθέσιμες ευκαιρίες.
StudyUSA Συνδρομή Μέλους - Χάλκινο Πακέτο 250ευρώ + ΦΠΑ

•
•
•
•
•
•

Εκτενής συζήτηση με τους μαθητές και τις οικογένειές τους για την αξιολόγηση των αναγκών τους και
λεπτομερής ενημέρωση σχετικά με τις υπηρεσίες και το πακέτο.
Αναθεώρηση ακαδημαϊκών προσόντων και εξωσχολικών δραστηριοτήτων.
Συζήτηση επιλογών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, και με βάση το υπόβαθρο των μαθητών, πρόσβαση σε
πόρους για βοήθεια στη διαδικασία αναζήτησης κολλεγίων-πανεπιστημίων.
Επιλογή κατάλληλων πανεπιστημίων.
Συνεχής επικοινωνία με μαθητές και γονείς έως ότου να οριστεί η τελική λίστα των πανεπιστημίων.
Κατευθυντήριες οδηγίες πριν την αναχώρηση για τις ΗΠΑ

Η πληρωμή πρέπει να γίνει εξ ολοκλήρου με την αίτηση του StudyUSA με επιταγή, μετρητά ή τραπεζική συναλλαγή.

StudyUSA Συνδρομή Μέλους - Αργυρό Πακέτο 600ευρώ + ΦΠΑ

•
•
•
•
•
•
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•
•

Παροχή βοήθειας στους μαθητές και έλεγχος των αιτήσεών τους αφού έχει ήδη γίνει η επιλογή των
πανεπιστημίων (παρακαλούμε όπως λάβετε υπόψη ότι δε θα ολοκληρώσουμε τις αιτήσεις με αυτό το πακέτο).
Η επιλογή των πανεπιστημίων θα γίνει από τους μαθητές, αλλά θα δοθεί η επαγγελματική μας άποψη για τις
επιλογές.
Επεξεργασία πανεπιστημιακών αιτήσεων και εκθέσεων και πρόταση αλλαγών, όπου είναι απαραίτητο.
Βοήθεια με βιογραφικά.
Βοήθεια με οικονομικές φόρμες και υποτροφίες.
Βοήθεια για παρακολούθηση μετά την υποβολή αιτήσεων.
Εξήγηση της διαδικασίας θεώρησης και βασική βοήθεια για την αίτηση θεώρησης.
Κατευθυντήριες οδηγίες πριν την αναχώρηση για τις ΗΠΑ.
Εγγυόμαστε συνεχή επικοινωνία καθ'όλη τη διάρκεια της διαδικασίας.

Αυτό το πακέτο περιλαμβάνει έλεγχο και επεξεργασία εφαρμογών και εκθέσεων για έως και 8 πανεπιστήμια. Κάθε
πρόσθετη αίτηση θα χρεώνεται με 50 ευρώ ανά αίτηση πανεπιστημίου. Η πληρωμή μπορεί να πραγματοποιηθεί πλήρως
ή σε τρεις δόσεις είτε με επιταγή, μετρητά ή τραπεζική μεταφορά.
300 ευρώ με την αίτηση StudyUSA, 207.00 ευρώ έως 15 Δεκεμβρίου 2020, 207.00 ευρώ έως 15 Ιανουαρίου 2021
StudyUSA Συνδρομή Μέλους - Χρυσό Πακέτο 800ευρώ + ΦΠΑ

•
•
•
•
•
•

Εκτενής συζήτηση με τους μαθητές και τις οικογένειές τους για την αξιολόγηση των αναγκών τους και
λεπτομερής ενημέρωση σχετικά με τις υπηρεσίες και το πακέτο.
Αναθεώρηση ακαδημαϊκών προσόντων και εξωσχολικών δραστηριοτήτων.
Συζήτηση επιλογών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, και με βάση το υπόβαθρο των μαθητών, πρόσβαση σε
πόρους για βοήθεια στη διαδικασία αναζήτησης κολλεγίων-πανεπιστημίων.
Επιλογή κατάλληλων πανεπιστημίων.
Συνεχής επικοινωνία με μαθητές και γονείς έως ότου να οριστεί η τελική λίστα των πανεπιστημίων.
Βοήθεια με βιογραφικά.
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Επεξεργασία, έλεγχος και οριστικοποίηση αιτήσεων και εκθέσεων (δε θα ολοκληρώσουμε τις αιτήσεις με αυτό
το πακέτο)
Βοήθεια με οικονομικές φόρμες και υποτροφίες.
Βοήθεια για παρακολούθηση μετά την υποβολή αιτήσεων.
Εξήγηση της διαδικασίας θεώρησης και βασική βοήθεια για την αίτηση θεώρησης.
Κατευθυντήριες οδηγίες πριν την αναχώρηση για τις ΗΠΑ.
Εγγυόμαστε συνεχή επικοινωνία καθ'όλη τη διάρκεια της διαδικασίας.

Αυτό το πακέτο περιλαμβάνει έλεγχο και επεξεργασία εφαρμογών και εκθέσεων για έως και 8 πανεπιστήμια. Κάθε
πρόσθετη αίτηση θα χρεώνεται με 50 ευρώ ανά αίτηση πανεπιστημίου. Η πληρωμή μπορεί να πραγματοποιηθεί πλήρως
ή σε τρεις δόσεις είτε με επιταγή, μετρητά ή τραπεζική μεταφορά.
350 ευρώ με την αίτηση StudyUSA, 301.00 ευρώ έως 15 Δεκεμβρίου 2020, 301.00 ευρώ έως 15 Ιανουαρίου 2021
StudyUSA Συνδρομή Μέλους - Πλατινένιο Πακέτο 1500ευρώ + ΦΠΑ
Αυτό είναι πλήρες πακέτο βοήθειας
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Εκτενής συζήτηση με τους μαθητές και τις οικογένειές τους για την αξιολόγηση των αναγκών τους και
λεπτομερής ενημέρωση σχετικά με τις υπηρεσίες και το πακέτο.
Αναθεώρηση ακαδημαϊκών προσόντων και εξωσχολικών δραστηριοτήτων.
Συζήτηση επιλογών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, και με βάση το υπόβαθρο των μαθητών, πρόσβαση σε
πόρους για βοήθεια στη διαδικασία αναζήτησης κολλεγίων-πανεπιστημίων.
Επιλογή κατάλληλων πανεπιστημίων.
Συνεχής επικοινωνία με μαθητές και γονείς μέχρι να οριστεί η τελική λίστα των πανεπιστημίων.
Βοήθεια με βιογραφικά.
Προσδιορισμός και παροχή βοήθειας στη συμπλήρωση χρηματοοικονομικών εντύπων και υποτροφιών.
Αλληλογραφία με πανεπιστήμια μετά την υποβολή αιτήσεων.
Επεξήγηση της διαδικασίας θεώρησης και βασική βοήθεια για τις αιτήσεις θεώρησης.
Βοήθεια για αλληλογραφία με πανεπιστήμια, εάν είναι απαραίτητο.
Κατευθυντήριες οδηγίες πριν την αναχώρηση για τις ΗΠΑ.
Εγγυόμαστε συνεχή επικοινωνία καθ'όλη τη διάρκεια της διαδικασίας.

Αυτό το πακέτο περιλαμβάνει την ολοκλήρωση αιτήσεων για έως και 8 πανεπιστήμια. Κάθε πρόσθετη αίτηση
πανεπιστημίου θα επιβαρύνεται με 100 ευρώ ανά αίτηση πανεπιστημίου. Η πληρωμή μπορεί να γίνει πλήρως ή σε πέντε
δόσεις είτε με επιταγή, μετρητά ή τραπεζική μεταφορά.
450 ευρώ με την αίτηση StudyUSA, 346.25 ευρώ μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου 2020, 346.25 ευρώ μέχρι τις 15 Ιανουαρίου
2021, 346,25 ευρώ μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου 2021 και 346,25 ευρώ μέχρι τις 15 Μαρτίου 2021
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Ανάληψη / Ακυρώσεις
Εάν ένας μαθητής αποφασίσει να αποσυρθεί από το StudyUSA δικαιούται επιστροφή χρημάτων μόνο για τις υπηρεσίες
που δεν έχουν ήδη παρασχεθεί. Οι μαθητές πρέπει να ενημερώσουν το StudyUSA για την απόσυρσή τους μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον/στην σύμβουλό τους.
Οι παραπάνω πληροφορίες και χρεώσεις ισχύουν επίσης για βοήθεια σε Καναδικά Πανεπιστήμια.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ατομικές συνεδρίες

50 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) για έως 1 ώρα

Για ραντεβού στο γραφείο, καλέστε 22669757 ή στείλτε e-mail στο info@studyusa.com.cy.
Η πληρωμή για ατομικές συνεδρίες πρέπει να γίνεται κατά τη στιγμή του ραντεβού.
Διατίθενται επίσης ατομικές συνεδρίες μέσω Skype. Στείλτε email στο info@studyusa.com.cy για να κλείσετε το
ραντεβού σας. Οι πληρωμές για διαδικτυακές συνεδρίες μπορούν να γίνουν μέσω PayPal και πρέπει να γίνουν πριν
από το ραντεβού.
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