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VISA DU HỌC ƯU TIÊN - KHÔNG CẦN CHỨNG MINH TÀI CHÍNH!VISA DU HỌC ƯU TIÊN - KHÔNG CẦN CHỨNG MINH TÀI CHÍNH!
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         Lựa cho mình một con đường học vấn đúng đắn ở giai đoạn chuyển
           tiếp vào đời sẽ là một trong những bước ngoặt vô cùng quan trọng, để 
có được một sự nghiệp thành công trong tương lai. Quyết định theo đuổi 
ngành nghề gì của bạn có khi còn ảnh hưởng cả đến sự chọn lựa nơi tạo dựng 
tổ ấm, nơi sinh sống cho mình kéo dài cho đến mãi về sau.

Nhưng như thế nào là Chọn lựa ĐÚNG trong việc định hướng học hành ở giai 
đoạn này? Đó là câu hỏi không dễ trả lời.

Công ty  - với 11 năm kinh nghiệm đã đưa thành công hàng ngàn DU HỌC SET
lượt học sinh sinh viên Việt nam đi du học tại Anh, Canada, Mỹ, Singapore và 
Úc - sẽ giúp bạn tối đa trong vấn đề này. Bạn sẽ định hình được rõ hơn con 
đường mà bạn mong muốn, và bạn xứng đáng được đi theo ước mơ đó. Tỷ lệ 
nhận được Visa du học của  đạt đến 97%!DU HỌC SET

Chưa hết, các văn phòng  ở ngay tại Úc và Canada sẽ tiếp tục có DU HỌC SET
những hỗ trợ rất chuyên nghiệp và kịp thời nhằm giúp đỡ thêm cho bạn trong 
việc ổn định nơi ăn ở, hòa nhập với xã hội sở tại để bạn có thể yên tâm tập 
trung vào học tập và đạt kết quả như mong muốn.

Hãy trang bị cho mình (hoặc con em mình) nền học vấn vững chắc và tiên tiến 
từ những môi trường có chất lượng bậc nhất thế giới về đào tạo Trung học, 
Cao Đẳng và Đại học, sau Đại học.

Lần đầu tiên tại Matxcơva, Liên Bang Nga, một Hội thảo nghiêm túc về đề tài 
“Du học tại Úc, Canada” sẽ được  đứng ra tổ chức, với sự hỗ trợ DU HỌC SET
của công ty Incentra - tên tuổi đã rất quen thuộc với cộng đồng người Việt tại 
Nga. Đến với Hội thảo, bạn sẽ được cung cấp thông tin chi tiết về việc du học, 
cũng như cơ hội kiếm việc làm và khả năng định cư lâu dài tại Canada, hoặc 
Úc sau khi tốt nghiệp. 

Hội thảo sẽ được tổ chức:
- địa điểm tại Trung Tâm Văn Hóa – Thương Mại (đa chức năng) và khách 
sạn “Hà Nội – Matxcơva” (INCENTRA)

Địa chỉ: 146 Đại lộ Yaroslavskoye, Matxcơva, LB Nga. 

 
(đi ôtô theo 

hướng  ra Km 94 đường Vành Đai MKAD. Nếu đi phương tiện công 
cộng: Xe Avtoline 144M từ bến tàu điện ngầm ВДНХ, 15 phút/chuyến) 

- thời gian từ 1:00 đến 4:00 chiều ngày Chủ Nhật 30/11/2014 

Tri thức là con mắt của đam mê 
và có thể trở thành hoa tiêu của tâm hồn

- Will Durant -

đăng ký online và tham dự sẽ có cơ hội 
trúng thưởng iPad mini RetinaĐặc biệt: 
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30 quà tặng thẻ iTune cho những người đến sớm nhất

Đăng ký tham dự online tại www.set-edu.com

Đại diện Du Học SET tại Liên Bang Nga
Hot line: +1(855) 738-3388   (+1 855 SETEDU-8)

Email: russia.rep@set-edu.com

Vì số lượng ghế có hạn, bạn cần đến sớm để có chỗ 
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