Förmånliga priser för återkommande kursdeltagare
Kursverksamheten är en viktig del i EnviLoop:s vida utbud av tjänster och produkter. Vi har
noterat att många av våra kursdeltagare kommer tillbaka till oss för att delta vid flera
kurstillfällen samt att det är vanligt att flera kollegor går en kurs hos oss tillsammans. Vi tycker
självklart att detta är jätteroligt och nu vill vi göra det extra förmånligt för er som är
återkommande kunder, eller för er som vill skicka en hel grupp ur er personal på kurs hos oss
samtidigt. Därför har vi upprättat ett system med kurscheckar som ger er möjlighet att låta fler
delta på våra kurser till en lägre kostnad.
Kurscheckarna kan beställas i paket om 3, 5 eller minst 10 stycken till följande förmånliga pris:
3 kurscheckar

10 % rabatt på ordinarie pris* för 3 halv- eller heldagskurser

5 kurscheckar

15 % rabatt på ordinarie pris* för 5 halv- eller heldagskurser

10 kurscheckar eller fler

25 % rabatt på ordinarie pris* för 10 halv- eller heldagskurser

*Ordinarie pris för en halvdagskurs/heldagskurs är 3 700/6 900 SEK ex. moms.

EnviLoop:s kurscheckar kan användas som betalning för samtliga kurser som vi erbjuder i vårt
ordinarie kursschema på vår hemsida, www.enviloop.se. Kurscheckarna kan även användas
som betalning vid företagsförlagda och specialanpassade kurser, men då tillkommer
kursledarens resekostnader.
Varje check gäller som betalning för en halv- eller heldagskurs, vilket innebär att det krävs två
heldagscheckar som betalning för en tvådagarskurs.
Kurscheckarna är inte personliga, utan kan utnyttjas av vem som helst inom ditt företag.
Efter erlagd betalning erhålls en bekräftelse från oss samt ett unikt serienummer för varje
beställd kurscheck. Ange serienummer på den/de kurscheckar som ska användas i samband
med anmälan.
Kurscheckarna är giltiga ett år från utskriftsdatum, vilket framgår av den bekräftelse vi skickar
till er.
För frågor eller beställning är ni välkomna att höra av er till vår kursansvarige Sofia Ericson
(021-10 56 45).

Vi ser fram emot många trevliga kurstillfällen med givande möten och diskussioner!
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