Work & Travel 2014
Dzięki strategicznym umowom z partnerami amerykańskimi przygotowaliśmy dla Ciebie już po raz kolejny
BEZKONKURENCYJNĄ ofertę. Jej wyjątkowość to nie tylko cena, która
sprawia, że jest to najprawdopodobniej najatrakcyjniejszy program dostępny
obecnie na rynku, ale także jej przejrzystość. Cena zawierająca wszystkie
składowe powoduje, że unikasz przykrych niespodzianek i niemiłych
zaskoczeń tuż po podpisaniu umowy lub przy odbiorze paszportu.
Oszczędzasz też czas, bo nie musisz śledzić często udziwnionych promocji
ogłaszanych raz po raz. U nas ich nie znajdziesz. Wykupując udział
w programie dziś, masz pewność, że jest to najlepsza oferta.
Oferujemy program w 3 opcjach i w 3 wariantach czasowych. Niezależnie, który z nich wybierzesz,
po zakończeniu programu masz 30 dni na podróżowanie po terytorium USA.
Za program możesz płacić w $ lub pln. Możesz też płacić w ratach.
2 miesiące
3 miesiące
4 miesiące
z ubezpieczeniem na czas trwania pracy

CZAS
OPCJA
SELF
przedstawiasz własną ofertę pracy
JOB SEARCH ASSISTANCE
korzystasz z pomocy biura szukając oferty
pracy dla siebie (wybierasz 3-5 pracodawców)
FULL
Organizacja amerykańska (sponsor) zapewnia
Ci ofertę pracy, często razem z
zakwaterowaniem (wybierasz 3-5
pracodawców)

$ 457

$ 497

x

$ 797

x

$ 897

OPŁATA REJESTRACYJNA

697 pln
Like us on Facebook and get 50 pln extra off (647pln)

SEVIS
OPŁATA WIZOWA
UBEZPIECZENIE na dodatkowe 30 dni
(wskazane, ale nieobowiązkowe)

$ 35
$ 160 płatna w pln po kursie ustalanym przez ambasadę
$ 55
Kupujesz samodzielnie, tam gdzie znajdziesz
najlepszą dla siebie ofertę lub zlecasz to zadanie nam
bez żadnych dodatkowych kosztów

BILET
Podane ceny obowiązują do odwołania 2014r.

UWAGA: Od 15 maja uruchamiamy usługę ekspresową. Za 197pln możesz wykupić gwarancję
spotkania wizowego w ciągu 14 dni od dostarczenia wszystkich wymaganych dokumentów
i dokonania płatności. Jeśli sprawa się przeciągnie otrzymasz zwrot 197pln, także nic nie tracisz.
Chcesz wiedzieć więcej?
Prześlij pytanie na adres info@goglobal.pl lub zadzwoń: 42 288 12 14. Skontaktujemy się z Tobą w ciągu 48h
Zapraszamy też do odwiedzin w biurze: Narutowicza 1, Łódź.

WORK, TRAVEL, LEARN, EXPLORE & HAVE FUN!

