ACCA w BPP
Sesja egzaminacyjna
Marzec 2018

Dostępne opcje szkoleniowe
Terminy szkoleń
Cennik kursów

Oferta obowiązuje na szkolenia przygotowujące
do egzaminów ACCA Marzec 2018 oraz kursów
do CBE rozpoczynających się w okresie styczeń-marzec 2018.

BPP Momentum | Metodologia BPP
Więcej wsparcia

W BPP zdajemy sobie sprawę, że każdy z Was ma swój
własny sposób nauki. Dzięki BPP Momentum dajemy Ci
więcej elastyczności, więcej spersonalizowanej nauki,
więcej wsparcia, więcej wartości i przede wszystkim,
więcej wiary w swoje możliwości i umiejętności.

Więcej narzędzi nauki
Udoskonalona platforma online
Więcej nauczania
Więcej weryfikacji wiedzy

BPP Momentum to podejście step-by-step, w ramach którego stopniowo budujesz swoją wiedzę,
umiejętności oraz pewność siebie. Dzięki temu będziesz wiedział kiedy będziesz już gotowy do
egzaminu właściwego.
Trzonem BPP Momentum jest nauka oparta na umiejętnościach - uczysz się według systemu
“Powiedz mi, pokaż mi, pozwól mi spróbować”. Stopniowo zwiększając swoją wiedzę w trakcie
procesu nauki masz możliwość jej ciągłego weryfikowania (poprzez testy online i Achievement
Ladder) oraz porównywania swoich wyników z pozostałymi uczestnikami grupy. Achievement
Ladder to seria regularnych testów (Steps), które w trakcie trwania kursu rozszerzane są o kolejne
zagadnienia, aż do pełnego egzaminu próbnego.
Im częściej testujesz swoją wiedzę, tym lepiej potrafisz określić swoje słabe obszary wiedzy. BPP
Momentum da Ci z kolei narzędzia, które pozwolą pogłębić Twoją wiedzę i poprawić swoje
wyniki. Szeroki zakres ustrukturyzowanych narzędzi do nauki daje także elastyczność kontrolowania
postępów w nauce.

Zaplanuj swoje tempo realizacji ACCA
Egzaminy ACCA można zdawać w 4 sesjach w roku (marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień). Dzięki
temu możesz w sposób elastyczny dostosować harmonogram nauki do swoich potrzeb.
Sugerujemy, abyś podchodził do 4 egzaminów rocznie. Możesz wybrać jedną ze ścieżek
sugerowanych poniżej.
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Dostępne opcje szkoleniowe

Pełne szkolenia BPP łączą w swojej strukturze trzy aspekty niezbędne podczas przygotowań do
egzaminów ACCA: omówienie zagadnień teoretycznych, rozwiązywanie zadań zbliżonych do
egzaminacyjnych oraz egzaminy próbne.
Nasze kursy w całości oparte są na metodologii BPP Momentum, a więc koncentrują się na
rozwijaniu umiejętności i ciągłym testowaniu wiedzy studentów. W tym celu stworzyliśmy innowacyjną
platformę my.bpp.com, za pośrednictwem której dostarczane są szkolenia online.
Wiemy, że nasza metodologia jest skuteczna i dlatego każde pełne szkolenie BPP objęte jest wieczną
gwarancją Lifetime Pass Assurance.

Online Classroom Live
Online Classroom Live (OCR Live) to szkolenia e-learningowe w wersji rozszerzonej
- z webinariami na żywo. OCR Live podzielone jest na trzy części: Taught, Revision i Mock Exam.
Istnieje możliwość zakupienia wybranej części kursu lub pełnego szkolenia. Zapisując się na szkolenie
wybierasz jedną z dostępnych opcji, czyli decydujesz w jakich dniach i o jakiej godzinie będziesz brał
udział w webinariach.
Wszystkie webinaria są nagrywane, a następnie udostępniane uczestnikom kursu - zawsze możesz
odświeżyć sobie wiedzę z danej partii materiału lub nadrobić zaległości jeśli nie mogłeś wziąć udziału
w webinarium. Dodatkowo do dyspozycji masz obszerną bibliotekę nagrań sesji szkoleniowych.
Kupując szkolenie OCR Live otrzymujesz dostęp do kompletu materiałów dydaktycznych w formie
online na platformie my.bpp.com.

Online Classroom
Online Classroom (OCR) to pełne szkolenia e-learningowe w wersji podstawowej - z obszerną
biblioteką nagrań sesji szkoleniowych i przygotowanym przez specjalistów harmonogramem nauki.
Szkolenie rozplanowane jest na około 9 tygodni, jednak możesz zawsze dostosować ten plan do
indywidualnych potrzeb i możliwości.
Kupując szkolenie OCR otrzymujesz dostęp do kompletu materiałów dydaktycznych w formie online
na platformie my.bpp.com.

Gwarancja Lifetime Pass Assurance
Dla BPP najważniejszy jest efekt – Twój sukces na egzaminie ACCA. Dajemy z siebie wszystko, aby ten
efekt osiągnąć.
Szybkie zdanie wszystkich egzaminów ACCA, to potwierdzenie Twojej wysokiej determinacji,
skuteczności oraz dobrej organizacji. Cechy te są niewątpliwie wysoko cenione przez pracodawców.
W ramach programu Lifetime Pass Assurance gwarantujemy Ci, że biorąc udział w pełnym szkoleniu
BPP i stosując się do naszych zaleceń szkoleniowych zdasz egzamin. W razie niepowodzenia będziesz
mógł bezpłatnie wziąć udział w kolejnej edycji szkolenia do tego samego egzaminu ACCA - tyle razy
ile będziesz potrzebował.

Materiały dydaktyczne BPP

Ustrukturyzowane szkolenia, w trakcie których możesz zawsze liczyć na pomoc trenera, to
najskuteczniejsza metoda przygotowań do egzaminów ACCA w BPP. Możesz też zdecydować się
na zakup samych materiałów dydaktycznych. W naszej ofercie znajdziesz różnorodne materiały
dydaktyczne do każdego przedmiotu ACCA.

Study Text
Główny podręcznik BPP, od którego należy rozpocząć naukę do egzaminu ACCA.
Zawiera omówienie wszystkich zagadnień teoretycznych egzaminowanych przez ACCA, liczne
przykłady oraz zadania.

Practice & Revision Kit
Zbiór zadań i testów, dzięki którym przełożysz przyswojoną wiedzę teoretyczną na praktykę.
Zawiera bank zadań z pytaniami i odpowiedziami oraz wskazówki egzaminacyjne.

Passcards
Książka w formacie kieszonkowym. Zawiera streszczenia i podsumowania najważniejszych zagadnień
teoretycznych w formie zestawień i tabel. Idealna w ostatniej fazie przygotowań do egzaminu.
i-Pass

I-Pass to dostęp do internetowej platformy, na której możesz niezliczoną liczbę razy testować swoją
wiedzę z zakresu danego egzaminu. Zawiera kombinację zadań, po rozwiązaniu których można
natychmiast poznać swój wynik i ocenić postępy w nauce.
Dostęp do zasobów online generowany jest na rok.

Study Kit
Materiały dostępne jedynie do przedmiotu F6 (Taxation PL). Zawierają zagadnienia teoretyczne,
ćwiczenia i zadania oraz zestaw polskich ustaw związanych z aktualnie obowiązującymi przepisami.

Podręczniki BPP dostępne są w dwóch formatach:

W druku

eBook

Podręczniki wysyłane są kurierem na wskazany
w zamówieniu adres.

Linki do podręczników w formie eBooków
wysyłane są mailem.
eBooka można ściągnąć tylko jeden raz, a następnie
zaistalować maksymalnie na 3 urządzeniach.
Z każdego eBooka można wydrukować do 15%
wybranych przez siebie stron.

ACCA Moduł Knowledge
Marzec 2018
Wszystkie kursy BPP zawierają komplet materiałów szkoleniowych
Aby otrzymać podręczniki
w formie papierowej należy zamówić je dodatkowo podczas zamawiania kursu.
w formie online na platformie my.bpp.com.

Materiały dydaktyczne

Online Classroom

Online Classroom Live

F1 Accountant in Business

Rozszerzone szkolenie z interaktywnymi webinariami na żywo - idealne rozwiązanie jeśli potrzebujesz dyscypliny i motywacji
płynącej z ustalonych terminów zajęć, a jednocześnie zależy Ci na elastyczności.
Terminy Sesji Live

Cena Standardowa

12, 14, 19, 21, 26, 28 lutego, 5, 7 marca 2018

1 400 zł netto

Dostępne grupy - należy wybrać jedną z opcji
Opcja 1

zajęcia w godz.

19:00 - 21:45

Pełne szkolenie prowadzone przez doświadczonych trenerów, które bazuje na nagranych sesjach szkoleniowych.
Dzięki temu zyskujesz pełną elastyczność i sam podejmujesz decyzję kiedy chcesz się uczyć.
Termin Rozpoczęcia Zajęć
Dostępne grupy - należy wybrać jedną z opcji
Opcja 1

8 stycznia 2018

Opcja 2

5 lutego 2018

Opcja 3

5 marca 2018

Podręczniki

Cena Standardowa

1 200 zł netto

Drukowane
Cena Standardowa

Study Text

250 zł netto

Practice & Revision Kit

115 zł netto

Passcards

75 zł netto

eBook

Cena Kompletu

Cena Standardowa

Cena Kompletu

125 zł netto
350 zł netto

58 zł netto

175 zł netto

38 zł netto

Interaktywny zbiór ćwiczeń
i-Pass (dostęp do materiałów generowany jest na rok)

Cena Standardowa
125 zł netto

Promocje

Stały Klient BPP
5% rabatu na szkolenia oraz materiały dydaktyczne
Informacje o dodatkowych ofertach specjalnych na szkolenia ACCA znajdują się na www.bpp.pl.
Zapisz się na newsletter BPP, a my będziemy Cię informować o atrakcyjnych promocjach.

Rabaty są naliczane od powyższych cen w momencie wystawiania faktury proforma.
Ceny nie zawierają podatku VAT. Zostanie on doliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Na szkolenia Online Classroom Live oraz Online Classroom należy zgłaszać się z conajmniej 2-tygodniowym wyprzedzeniem.
Daty szkoleń Online Classroom oraz Online Classroom Live mogą ulec zmianie.
Regulaminy zakupu towarów i usług oraz regulaminy promocji znajdują się na www.bpp.pl.

ACCA Moduł Knowledge
Marzec 2018
Wszystkie kursy BPP zawierają komplet materiałów szkoleniowych
Aby otrzymać podręczniki
w formie papierowej należy zamówić je dodatkowo podczas zamawiania kursu.
w formie online na platformie my.bpp.com.

Materiały dydaktyczne

Online Classroom

Online Classroom Live

F2 Management Accounting

Rozszerzone szkolenie z interaktywnymi webinariami na żywo - idealne rozwiązanie jeśli potrzebujesz dyscypliny i motywacji
płynącej z ustalonych terminów zajęć, a jednocześnie zależy Ci na elastyczności.
Terminy Sesji Live

Cena Standardowa

23, 25, 29 stycznia, 1, 6, 8, 13, 15, 20, 22 lutego 2018

1 400 zł netto

Dostępne grupy - należy wybrać jedną z opcji
Opcja 1

zajęcia w godz.

19:00 - 21:45

Pełne szkolenie prowadzone przez doświadczonych trenerów, które bazuje na nagranych sesjach szkoleniowych.
Dzięki temu zyskujesz pełną elastyczność i sam podejmujesz decyzję kiedy chcesz się uczyć.
Termin Rozpoczęcia Zajęć
Dostępne grupy - należy wybrać jedną z opcji
Opcja 1

9 stycznia 2018

Opcja 2

6 lutego 2018

Opcja 3

6 marca 2018

Podręczniki

Cena Standardowa

1 200 zł netto

Drukowane
Cena Standardowa

Study Text

250 zł netto

Practice & Revision Kit

115 zł netto

Passcards

75 zł netto

eBook

Cena Kompletu

Cena Standardowa

Cena Kompletu

125 zł netto
350 zł netto

58 zł netto

175 zł netto

38 zł netto

Interaktywny zbiór ćwiczeń
i-Pass (dostęp do materiałów generowany jest na rok)

Cena Standardowa
125 zł netto

Promocje

Stały Klient BPP
5% rabatu na szkolenia oraz materiały dydaktyczne
Informacje o dodatkowych ofertach specjalnych na szkolenia ACCA znajdują się na www.bpp.pl.
Zapisz się na newsletter BPP, a my będziemy Cię informować o atrakcyjnych promocjach.

Rabaty są naliczane od powyższych cen w momencie wystawiania faktury proforma.
Ceny nie zawierają podatku VAT. Zostanie on doliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Na szkolenia Online Classroom Live oraz Online Classroom należy zgłaszać się z conajmniej 2-tygodniowym wyprzedzeniem.
Daty szkoleń Online Classroom oraz Online Classroom Live mogą ulec zmianie.
Regulaminy zakupu towarów i usług oraz regulaminy promocji znajdują się na www.bpp.pl.

ACCA Moduł Knowledge
Marzec 2018
Wszystkie kursy BPP zawierają komplet materiałów szkoleniowych
Aby otrzymać podręczniki
w formie papierowej należy zamówić je dodatkowo podczas zamawiania kursu.
w formie online na platformie my.bpp.com.

Materiały dydaktyczne

Online Classroom

Online Classroom Live

F3 Financial Accounting

Rozszerzone szkolenie z interaktywnymi webinariami na żywo - idealne rozwiązanie jeśli potrzebujesz dyscypliny i motywacji
płynącej z ustalonych terminów zajęć, a jednocześnie zależy Ci na elastyczności.
Terminy Sesji Live

Cena Standardowa

15, 17, 22, 24, 29 stycznia,
1, 5, 7, 12, 14, 19, 21 lutego 2018

1 400 zł netto

Dostępne grupy - należy wybrać jedną z opcji
Opcja 1

zajęcia w godz.

19:00 - 21:45

Pełne szkolenie prowadzone przez doświadczonych trenerów, które bazuje na nagranych sesjach szkoleniowych.
Dzięki temu zyskujesz pełną elastyczność i sam podejmujesz decyzję kiedy chcesz się uczyć.
Termin Rozpoczęcia Zajęć
Dostępne grupy - należy wybrać jedną z opcji
Opcja 1

10 stycznia 2018

Opcja 2

7 lutego 2018

Opcja 3

7 marca 2018

Podręczniki

Cena Standardowa

1 200 zł netto

Drukowane
Cena Standardowa

Study Text

250 zł netto

Practice & Revision Kit

115 zł netto

Passcards

75 zł netto

eBook

Cena Kompletu

Cena Standardowa

Cena Kompletu

125 zł netto
350 zł netto

58 zł netto

175 zł netto

38 zł netto

Interaktywny zbiór ćwiczeń
i-Pass (dostęp do materiałów generowany jest na rok)

Cena Standardowa
125 zł netto

Promocje

Stały Klient BPP
5% rabatu na szkolenia oraz materiały dydaktyczne
Informacje o dodatkowych ofertach specjalnych na szkolenia ACCA znajdują się na www.bpp.pl.
Zapisz się na newsletter BPP, a my będziemy Cię informować o atrakcyjnych promocjach.

Rabaty są naliczane od powyższych cen w momencie wystawiania faktury proforma.
Ceny nie zawierają podatku VAT. Zostanie on doliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Na szkolenia Online Classroom Live oraz Online Classroom należy zgłaszać się z conajmniej 2-tygodniowym wyprzedzeniem.
Daty szkoleń Online Classroom oraz Online Classroom Live mogą ulec zmianie.
Regulaminy zakupu towarów i usług oraz regulaminy promocji znajdują się na www.bpp.pl.

ACCA Moduł Skills
Marzec 2018
Wszystkie kursy BPP zawierają komplet materiałów szkoleniowych
Aby otrzymać podręczniki
w formie papierowej należy zamówić je dodatkowo podczas zamawiania kursu.
w formie online na platformie my.bpp.com.

Materiały dydaktyczne

Online Classroom

F4 Corporate & Business Law (Global)

Pełne szkolenie prowadzone przez doświadczonych trenerów, które bazuje na nagranych sesjach szkoleniowych.
Dzięki temu zyskujesz pełną elastyczność i sam podejmujesz decyzję kiedy chcesz się uczyć.
Termin Rozpoczęcia Zajęć
Dostępne grupy - należy wybrać jedną z opcji
Opcja 1

8 stycznia 2018

Opcja 2

5 lutego 2018

Opcja 3

5 marca 2018

Podręczniki

Cena Standardowa

1 600 zł netto

Drukowane
Cena Standardowa

Study Text

250 zł netto

Practice & Revision Kit

115 zł netto

Passcards

75 zł netto

eBook

Cena Kompletu

Cena Standardowa

Cena Kompletu

125 zł netto
350 zł netto

58 zł netto

175 zł netto

38 zł netto

Interaktywny zbiór ćwiczeń
i-Pass (dostęp do materiałów generowany jest na rok)

Cena Standardowa
125 zł netto

Promocje

Stały Klient BPP
5% rabatu na szkolenia oraz materiały dydaktyczne
Informacje o dodatkowych ofertach specjalnych na szkolenia ACCA znajdują się na www.bpp.pl.
Zapisz się na newsletter BPP, a my będziemy Cię informować o atrakcyjnych promocjach.

Rabaty są naliczane od powyższych cen w momencie wystawiania faktury proforma.
Ceny nie zawierają podatku VAT. Zostanie on doliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Na szkolenia Online Classroom Live oraz Online Classroom należy zgłaszać się z conajmniej 2-tygodniowym wyprzedzeniem.
Daty szkoleń Online Classroom oraz Online Classroom Live mogą ulec zmianie.
Regulaminy zakupu towarów i usług oraz regulaminy promocji znajdują się na www.bpp.pl.

ACCA Moduł Skills
Marzec 2018
Wszystkie kursy BPP zawierają komplet materiałów szkoleniowych
Aby otrzymać podręczniki
w formie papierowej należy zamówić je dodatkowo podczas zamawiania kursu.
w formie online na platformie my.bpp.com.

F5 Performance Management

Rozszerzone szkolenie z interaktywnymi webinariami na żywo - idealne rozwiązanie jeśli potrzebujesz dyscypliny i motywacji
płynącej z ustalonych terminów zajęć, a jednocześnie zależy Ci na elastyczności.
Terminy Sesji Live

Online Classroom Live

Taught
Dostępne grupy - należy wybrać jedną z opcji

Standardowa

Opcja 1

zajęcia w godz.

10:00 - 16:45

4, 11, 18, 25 stycznia 2018

Opcja 2

zajęcia w godz.

19:00 - 21:45

2, 4, 9, 11, 16, 18, 23, 25 stycznia 2018

zajęcia w godz.

19:00 - 21:45
(oraz 10:00 - 16:45 w weekend)

Opcja 3

Cena
Standardowa

Cena

pełnego kursu

1 200 zł netto

23, 25, 27, 29 stycznia, 1, 6, 8 lutego 2018

Revision
Dostępne grupy - należy wybrać jedną z opcji
Opcja 1

zajęcia w godz.

14:00 - 17:00

5, 7, 19 lutego 2018

Opcja 2

zajęcia w godz.

19:00 - 22:00

5, 12, 19 lutego 2018

Opcja 3

zajęcia w godz.

19:00 - 22:00

20, 22, 27 lutego 2018

950 zł netto

2 350 zł netto

Mock Exam
200 zł netto

Termin odsyłania prac do sprawdzenia: 26 lutego 2018
Sesja Live (egzaminy komputerowe)

Online Classroom

Podręczniki

Promocje

Pełne szkolenie prowadzone przez doświadczonych trenerów, które bazuje na nagranych sesjach szkoleniowych.
Dzięki temu zyskujesz pełną elastyczność i sam podejmujesz decyzję kiedy chcesz się uczyć.

Materiały dydaktyczne

2 marca 2018 w godz. 14:00 - 16:45

Termin Rozpoczęcia Zajęć
Dostępne grupy - należy wybrać jedną z opcji
Opcja 1

11 grudnia 2017

Opcja 2

22 stycznia 2018

Cena Standardowa
1 600 zł netto

Drukowane
Cena Standardowa

Study Text

250 zł netto

Practice & Revision Kit

115 zł netto

Passcards

75 zł netto

eBook

Cena Kompletu

Cena Standardowa

Cena Kompletu

125 zł netto
350 zł netto

58 zł netto

175 zł netto

38 zł netto

Interaktywny zbiór ćwiczeń
i-Pass (dostęp do materiałów generowany jest na rok)

Cena Standardowa
125 zł netto

Stały Klient BPP
5% rabatu na szkolenia oraz materiały dydaktyczne
Informacje o dodatkowych ofertach specjalnych na szkolenia ACCA znajdują się na www.bpp.pl.
Zapisz się na newsletter BPP, a my będziemy Cię informować o atrakcyjnych promocjach.

Rabaty są naliczane od powyższych cen w momencie wystawiania faktury proforma.
Ceny nie zawierają podatku VAT. Zostanie on doliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Na szkolenia Online Classroom Live oraz Online Classroom należy zgłaszać się z conajmniej 2-tygodniowym wyprzedzeniem.
Daty szkoleń Online Classroom oraz Online Classroom Live mogą ulec zmianie.
Regulaminy zakupu towarów i usług oraz regulaminy promocji znajdują się na www.bpp.pl.

ACCA Moduł Skills
Marzec 2018
Wszystkie kursy BPP zawierają komplet materiałów szkoleniowych
Aby otrzymać podręczniki
w formie papierowej należy zamówić je dodatkowo podczas zamawiania kursu.
w formie online na platformie my.bpp.com.

F7 Financial Reporting

Rozszerzone szkolenie z interaktywnymi webinariami na żywo - idealne rozwiązanie jeśli potrzebujesz dyscypliny i motywacji
płynącej z ustalonych terminów zajęć, a jednocześnie zależy Ci na elastyczności.
Terminy Sesji Live

Online Classroom Live

Standardowa

Opcja 1

zajęcia w godz.

10:00 - 16:45

10, 15, 17, 24 stycznia 2018

Opcja 2

zajęcia w godz.

19:00 - 21:45

3, 4, 8, 10, 15, 17, 22, 24 stycznia 2018

zajęcia w godz.

19:00 - 21:45
(oraz 10:00 - 16:45 w weekend)

Opcja 3

Cena
Standardowa

Cena

Taught
Dostępne grupy - należy wybrać jedną z opcji

pełnego kursu

1 200 zł netto

22, 24, 27, 29 stycznia, 1, 5, 7 lutego 2018

Revision
Dostępne grupy - należy wybrać jedną z opcji
Opcja 1

zajęcia w godz.

14:00 - 17:00

6, 13, 15, 20 lutego 2018

Opcja 2

zajęcia w godz.

19:00 - 22:00

6, 13, 15, 20 lutego 2018

Opcja 3

zajęcia w godz.

19:00 - 22:00

19, 21, 26, 28 lutego 2018

950 zł netto

2 350 zł netto

Mock Exam
200 zł netto

Termin odsyłania prac do sprawdzenia: 26 lutego 2018
Sesja Live (egzaminy komputerowe)

Online Classroom

Podręczniki

Promocje

Pełne szkolenie prowadzone przez doświadczonych trenerów, które bazuje na nagranych sesjach szkoleniowych.
Dzięki temu zyskujesz pełną elastyczność i sam podejmujesz decyzję kiedy chcesz się uczyć.

Materiały dydaktyczne

3 marca 2018 w godz. 10:00 - 12:45

Termin Rozpoczęcia Zajęć
Dostępne grupy - należy wybrać jedną z opcji
Opcja 1

13 grudnia 2017

Opcja 2

22 stycznia 2018

Cena Standardowa
1 600 zł netto

Drukowane
Cena Standardowa

Study Text

250 zł netto

Practice & Revision Kit

115 zł netto

Passcards

75 zł netto

eBook

Cena Kompletu

Cena Standardowa

Cena Kompletu

125 zł netto
350 zł netto

58 zł netto

175 zł netto

38 zł netto

Interaktywny zbiór ćwiczeń
i-Pass (dostęp do materiałów generowany jest na rok)

Cena Standardowa
125 zł netto

Stały Klient BPP
5% rabatu na szkolenia oraz materiały dydaktyczne
Informacje o dodatkowych ofertach specjalnych na szkolenia ACCA znajdują się na www.bpp.pl.
Zapisz się na newsletter BPP, a my będziemy Cię informować o atrakcyjnych promocjach.

Rabaty są naliczane od powyższych cen w momencie wystawiania faktury proforma.
Ceny nie zawierają podatku VAT. Zostanie on doliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Na szkolenia Online Classroom Live oraz Online Classroom należy zgłaszać się z conajmniej 2-tygodniowym wyprzedzeniem.
Daty szkoleń Online Classroom oraz Online Classroom Live mogą ulec zmianie.
Regulaminy zakupu towarów i usług oraz regulaminy promocji znajdują się na www.bpp.pl.

ACCA Moduł Skills
Marzec 2018
Wszystkie kursy BPP zawierają komplet materiałów szkoleniowych
Aby otrzymać podręczniki
w formie papierowej należy zamówić je dodatkowo podczas zamawiania kursu.
w formie online na platformie my.bpp.com.

F8 Audit & Assurance

Rozszerzone szkolenie z interaktywnymi webinariami na żywo - idealne rozwiązanie jeśli potrzebujesz dyscypliny i motywacji
płynącej z ustalonych terminów zajęć, a jednocześnie zależy Ci na elastyczności.
Terminy Sesji Live

Online Classroom Live

Cena
Standardowa

Cena

Taught
Dostępne grupy - należy wybrać jedną z opcji

Standardowa

Opcja 1

zajęcia w godz.

10:00 - 16:45

9, 16, 23 stycznia 2018

Opcja 2

zajęcia w godz.

19:00 - 21:45

2, 4, 16, 18, 23, 25 stycznia 2018

Opcja 3

zajęcia w godz.

19:00 - 21:45

23, 25, 29 stycznia, 1, 6, 8 lutego 2018

pełnego kursu

1 200 zł netto

Revision
Dostępne grupy - należy wybrać jedną z opcji
Opcja 1

zajęcia w godz.

14:00 - 17:00

9, 16, 23 lutego 2018

Opcja 2

zajęcia w godz.

19:00 - 22:00

8, 15, 22 lutego 2018

Opcja 3

zajęcia w godz.

19:00 - 22:00

20, 22, 27 lutego 2018

950 zł netto

2 350 zł netto

Mock Exam
200 zł netto

Termin odsyłania prac do sprawdzenia: 26 lutego 2018
Sesja Live (egzaminy komputerowe)

Online Classroom

Podręczniki

Promocje

Pełne szkolenie prowadzone przez doświadczonych trenerów, które bazuje na nagranych sesjach szkoleniowych.
Dzięki temu zyskujesz pełną elastyczność i sam podejmujesz decyzję kiedy chcesz się uczyć.

Materiały dydaktyczne

2 marca 2018 w godz. 10:00 - 12:45

Termin Rozpoczęcia Zajęć
Dostępne grupy - należy wybrać jedną z opcji
Opcja 1

14 grudnia 2017

Opcja 2

23 stycznia 2018

Cena Standardowa
1 600 zł netto

Drukowane
Cena Standardowa

Study Text

250 zł netto

Practice & Revision Kit

115 zł netto

Passcards

75 zł netto

eBook

Cena Kompletu

Cena Standardowa

Cena Kompletu

125 zł netto
350 zł netto

58 zł netto

175 zł netto

38 zł netto

Interaktywny zbiór ćwiczeń
i-Pass (dostęp do materiałów generowany jest na rok)

Cena Standardowa
125 zł netto

Stały Klient BPP
5% rabatu na szkolenia oraz materiały dydaktyczne
Informacje o dodatkowych ofertach specjalnych na szkolenia ACCA znajdują się na www.bpp.pl.
Zapisz się na newsletter BPP, a my będziemy Cię informować o atrakcyjnych promocjach.

Rabaty są naliczane od powyższych cen w momencie wystawiania faktury proforma.
Ceny nie zawierają podatku VAT. Zostanie on doliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Na szkolenia Online Classroom Live oraz Online Classroom należy zgłaszać się z conajmniej 2-tygodniowym wyprzedzeniem.
Daty szkoleń Online Classroom oraz Online Classroom Live mogą ulec zmianie.
Regulaminy zakupu towarów i usług oraz regulaminy promocji znajdują się na www.bpp.pl.

ACCA Moduł Skills
Marzec 2018
Wszystkie kursy BPP zawierają komplet materiałów szkoleniowych
Aby otrzymać podręczniki
w formie papierowej należy zamówić je dodatkowo podczas zamawiania kursu.
w formie online na platformie my.bpp.com.

F9 Financial Management

Rozszerzone szkolenie z interaktywnymi webinariami na żywo - idealne rozwiązanie jeśli potrzebujesz dyscypliny i motywacji
płynącej z ustalonych terminów zajęć, a jednocześnie zależy Ci na elastyczności.
Terminy Sesji Live

Online Classroom Live

Standardowa

Opcja 1

zajęcia w godz.

10:00 - 16:45

5, 12, 19, 26 stycznia 2018

Opcja 2

zajęcia w godz.

19:00 - 21:45

2, 4, 9, 11, 16, 18, 23, 25 stycznia 2018

zajęcia w godz.

19:00 - 21:45
(oraz 10:00 - 16:45 w weekend)

Opcja 3

Cena
Standardowa

Cena

Taught
Dostępne grupy - należy wybrać jedną z opcji

pełnego kursu

1 200 zł netto

22, 24, 27, 29 stycznia, 1, 5, 7 lutego 2018

Revision
Dostępne grupy - należy wybrać jedną z opcji
Opcja 1

zajęcia w godz.

14:00 - 17:00

5, 12, 14, 19 lutego 2018

Opcja 2

zajęcia w godz.

19:00 - 22:00

5, 12, 14, 19 lutego 2018

Opcja 3

zajęcia w godz.

19:00 - 22:00

20, 22, 27 lutego, 1 marca 2018

950 zł netto

2 350 zł netto

Mock Exam
200 zł netto

Termin odsyłania prac do sprawdzenia: 26 lutego 2018
Sesja Live (egzaminy komputerowe)

Online Classroom

Podręczniki

Promocje

Pełne szkolenie prowadzone przez doświadczonych trenerów, które bazuje na nagranych sesjach szkoleniowych.
Dzięki temu zyskujesz pełną elastyczność i sam podejmujesz decyzję kiedy chcesz się uczyć.

Materiały dydaktyczne

2 marca 2018 w godz. 14:00 - 16:45

Termin Rozpoczęcia Zajęć
Dostępne grupy - należy wybrać jedną z opcji
Opcja 1

11 grudnia 2017

Opcja 2

22 stycznia 2018

Cena Standardowa
1 600 zł netto

Drukowane
Cena Standardowa

Study Text

250 zł netto

Practice & Revision Kit

115 zł netto

Passcards

75 zł netto

eBook

Cena Kompletu

Cena Standardowa

Cena Kompletu

125 zł netto
350 zł netto

58 zł netto

175 zł netto

38 zł netto

Interaktywny zbiór ćwiczeń
i-Pass (dostęp do materiałów generowany jest na rok)

Cena Standardowa
125 zł netto

Stały Klient BPP
5% rabatu na szkolenia oraz materiały dydaktyczne
Informacje o dodatkowych ofertach specjalnych na szkolenia ACCA znajdują się na www.bpp.pl.
Zapisz się na newsletter BPP, a my będziemy Cię informować o atrakcyjnych promocjach.

Rabaty są naliczane od powyższych cen w momencie wystawiania faktury proforma.
Ceny nie zawierają podatku VAT. Zostanie on doliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Na szkolenia Online Classroom Live oraz Online Classroom należy zgłaszać się z conajmniej 2-tygodniowym wyprzedzeniem.
Daty szkoleń Online Classroom oraz Online Classroom Live mogą ulec zmianie.
Regulaminy zakupu towarów i usług oraz regulaminy promocji znajdują się na www.bpp.pl.

ACCA Moduł Essentials
Marzec 2018
Wszystkie kursy BPP zawierają komplet materiałów szkoleniowych
Aby otrzymać podręczniki
w formie papierowej należy zamówić je dodatkowo podczas zamawiania kursu.
w formie online na platformie my.bpp.com.

P1 Governance, Risk & Ethics

Rozszerzone szkolenie z interaktywnymi webinariami na żywo - idealne rozwiązanie jeśli potrzebujesz dyscypliny i motywacji
płynącej z ustalonych terminów zajęć, a jednocześnie zależy Ci na elastyczności.
Terminy Sesji Live

Online Classroom Live

Cena
Standardowa

Cena

Taught
Dostępne grupy - należy wybrać jedną z opcji

Standardowa

Opcja 1

zajęcia w godz.

10:00 - 16:45

11, 18, 25 stycznia 2018

Opcja 2

zajęcia w godz.

19:00 - 21:45

8, 10, 15, 17, 22, 24 stycznia 2018

Opcja 3

zajęcia w godz.

19:00 - 21:45

23, 25, 29 stycznia, 1, 6, 8 lutego 2018

pełnego kursu

1 300 zł netto

Revision
Dostępne grupy - należy wybrać jedną z opcji
Opcja 1

zajęcia w godz.

14:00 - 17:00

5, 12, 19 lutego 2018

Opcja 2

zajęcia w godz.

19:00 - 22:00

5, 12, 19 lutego 2018

Opcja 3

zajęcia w godz.

19:00 - 22:00

19, 21, 26 lutego 2018

1 000 zł netto

2 500 zł netto

Mock Exam
200 zł netto

Termin odsyłania prac do sprawdzenia: 26 lutego 2018

Materiały dydaktyczne

Online Classroom

Sesja Live

2 marca 2018 w godz. 10:00 - 12:45

Pełne szkolenie prowadzone przez doświadczonych trenerów, które bazuje na nagranych sesjach szkoleniowych.
Dzięki temu zyskujesz pełną elastyczność i sam podejmujesz decyzję kiedy chcesz się uczyć.
Termin Rozpoczęcia Zajęć
Dostępne grupy - należy wybrać jedną z opcji
Opcja 1

12 grudnia 2017

Opcja 2

23 stycznia 2018

Podręczniki

Cena Standardowa
1 800 zł netto

Drukowane
Cena Standardowa

Study Text

250 zł netto

Practice & Revision Kit

115 zł netto

Passcards

75 zł netto

eBook

Cena Kompletu

Cena Standardowa

Cena Kompletu

125 zł netto
350 zł netto

58 zł netto

175 zł netto

38 zł netto

Promocje

Stały Klient BPP
5% rabatu na szkolenia oraz materiały dydaktyczne
Informacje o dodatkowych ofertach specjalnych na szkolenia ACCA znajdują się na www.bpp.pl.
Zapisz się na newsletter BPP, a my będziemy Cię informować o atrakcyjnych promocjach.

Rabaty są naliczane od powyższych cen w momencie wystawiania faktury proforma.
Ceny nie zawierają podatku VAT. Zostanie on doliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Na szkolenia Online Classroom Live oraz Online Classroom należy zgłaszać się z conajmniej 2-tygodniowym wyprzedzeniem.
Daty szkoleń Online Classroom oraz Online Classroom Live mogą ulec zmianie.
Regulaminy zakupu towarów i usług oraz regulaminy promocji znajdują się na www.bpp.pl.

ACCA Moduł Essentials
Marzec 2018
Wszystkie kursy BPP zawierają komplet materiałów szkoleniowych
Aby otrzymać podręczniki
w formie papierowej należy zamówić je dodatkowo podczas zamawiania kursu.
w formie online na platformie my.bpp.com.

P2 Corporate Reporting

Rozszerzone szkolenie z interaktywnymi webinariami na żywo - idealne rozwiązanie jeśli potrzebujesz dyscypliny i motywacji
płynącej z ustalonych terminów zajęć, a jednocześnie zależy Ci na elastyczności.
Terminy Sesji Live

Online Classroom Live

Standardowa

Opcja 1

zajęcia w godz.

10:00 - 16:45

3, 10, 17, 24 stycznia 2018

Opcja 2

zajęcia w godz.

19:00 - 21:45

2, 4, 9, 11, 16, 18, 23, 25 stycznia 2018

zajęcia w godz.

19:00 - 21:45
(oraz 10:00 - 16:45 w weekend)

Opcja 3

Cena
Standardowa

Cena

Taught
Dostępne grupy - należy wybrać jedną z opcji

pełnego kursu

1 300 zł netto

23, 25, 27, 29 stycznia, 1, 6, 8 lutego 2018

Revision
Dostępne grupy - należy wybrać jedną z opcji
Opcja 1

zajęcia w godz.

14:00 - 17:00

6, 8, 20, 22 lutego 2018

Opcja 2

zajęcia w godz.

19:00 - 22:00

6, 13, 15, 22 lutego 2018

Opcja 3

zajęcia w godz.

19:00 - 22:00

19, 21, 26, 28 lutego 2018

2 500 zł netto

1 000 zł netto

Mock Exam
200 zł netto

Termin odsyłania prac do sprawdzenia: 26 lutego 2018

Materiały dydaktyczne

Online Classroom

Sesja Live

3 marca 2018 w godz. 10:00 - 12:45

Pełne szkolenie prowadzone przez doświadczonych trenerów, które bazuje na nagranych sesjach szkoleniowych.
Dzięki temu zyskujesz pełną elastyczność i sam podejmujesz decyzję kiedy chcesz się uczyć.
Termin Rozpoczęcia Zajęć
Dostępne grupy - należy wybrać jedną z opcji
Opcja 1

13 grudnia 2017

Opcja 2

22 stycznia 2018

Podręczniki

Cena Standardowa
1 800 zł netto

Drukowane
Cena Standardowa

Study Text

250 zł netto

Practice & Revision Kit

115 zł netto

Passcards

75 zł netto

eBook

Cena Kompletu

Cena Standardowa

Cena Kompletu

125 zł netto
350 zł netto

58 zł netto

175 zł netto

38 zł netto

Promocje

Stały Klient BPP
5% rabatu na szkolenia oraz materiały dydaktyczne
Informacje o dodatkowych ofertach specjalnych na szkolenia ACCA znajdują się na www.bpp.pl.
Zapisz się na newsletter BPP, a my będziemy Cię informować o atrakcyjnych promocjach.

Rabaty są naliczane od powyższych cen w momencie wystawiania faktury proforma.
Ceny nie zawierają podatku VAT. Zostanie on doliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Na szkolenia Online Classroom Live oraz Online Classroom należy zgłaszać się z conajmniej 2-tygodniowym wyprzedzeniem.
Daty szkoleń Online Classroom oraz Online Classroom Live mogą ulec zmianie.
Regulaminy zakupu towarów i usług oraz regulaminy promocji znajdują się na www.bpp.pl.

ACCA Moduł Essentials
Marzec 2018
Wszystkie kursy BPP zawierają komplet materiałów szkoleniowych
Aby otrzymać podręczniki
w formie papierowej należy zamówić je dodatkowo podczas zamawiania kursu.
w formie online na platformie my.bpp.com.

P3 Business Analysis

Rozszerzone szkolenie z interaktywnymi webinariami na żywo - idealne rozwiązanie jeśli potrzebujesz dyscypliny i motywacji
płynącej z ustalonych terminów zajęć, a jednocześnie zależy Ci na elastyczności.
Terminy Sesji Live

Online Classroom Live

Standardowa

Opcja 1

zajęcia w godz.

10:00 - 16:45

12, 19, 26 stycznia 2018

Opcja 2

zajęcia w godz.

19:00 - 21:45

8, 10, 15, 17, 22, 24 stycznia 2018

zajęcia w godz.

19:00 - 21:45
(oraz 10:00 - 16:45 w weekend)

Opcja 3

Cena
Standardowa

Cena

Taught
Dostępne grupy - należy wybrać jedną z opcji

pełnego kursu

1 300 zł netto

23, 25, 29 stycznia, 1, 6, 8 lutego 2018

Revision
Dostępne grupy - należy wybrać jedną z opcji
Opcja 1

zajęcia w godz.

14:00 - 17:00

9, 16, 23 lutego 2018

Opcja 2

zajęcia w godz.

19:00 - 22:00

7, 14, 21 lutego 2018

Opcja 3

zajęcia w godz.

19:00 - 22:00

20, 22, 27 lutego 2018

2 500 zł netto

1 000 zł netto

Mock Exam
200 zł netto

Termin odsyłania prac do sprawdzenia: 26 lutego 2018

Materiały dydaktyczne

Online Classroom

Sesja Live

2 marca 2018 w godz. 14:00 - 16:45

Pełne szkolenie prowadzone przez doświadczonych trenerów, które bazuje na nagranych sesjach szkoleniowych.
Dzięki temu zyskujesz pełną elastyczność i sam podejmujesz decyzję kiedy chcesz się uczyć.
Termin Rozpoczęcia Zajęć
Dostępne grupy - należy wybrać jedną z opcji
Opcja 1

14 grudnia 2017

Opcja 2

23 stycznia 2018

Podręczniki

Cena Standardowa
1 800 zł netto

Drukowane
Cena Standardowa

Study Text

250 zł netto

Practice & Revision Kit

115 zł netto

Passcards

75 zł netto

eBook

Cena Kompletu

Cena Standardowa

Cena Kompletu

125 zł netto
350 zł netto

58 zł netto

175 zł netto

38 zł netto

Promocje

Stały Klient BPP
5% rabatu na szkolenia oraz materiały dydaktyczne
Informacje o dodatkowych ofertach specjalnych na szkolenia ACCA znajdują się na www.bpp.pl.
Zapisz się na newsletter BPP, a my będziemy Cię informować o atrakcyjnych promocjach.

Rabaty są naliczane od powyższych cen w momencie wystawiania faktury proforma.
Ceny nie zawierają podatku VAT. Zostanie on doliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Na szkolenia Online Classroom Live oraz Online Classroom należy zgłaszać się z conajmniej 2-tygodniowym wyprzedzeniem.
Daty szkoleń Online Classroom oraz Online Classroom Live mogą ulec zmianie.
Regulaminy zakupu towarów i usług oraz regulaminy promocji znajdują się na www.bpp.pl.

ACCA Moduł Options
Marzec 2018
Wszystkie kursy BPP zawierają komplet materiałów szkoleniowych
Aby otrzymać podręczniki
w formie papierowej należy zamówić je dodatkowo podczas zamawiania kursu.
w formie online na platformie my.bpp.com.

P4 Advanced Financial Management

Rozszerzone szkolenie z interaktywnymi webinariami na żywo - idealne rozwiązanie jeśli potrzebujesz dyscypliny i motywacji
płynącej z ustalonych terminów zajęć, a jednocześnie zależy Ci na elastyczności.

Online Classroom Live

Terminy Sesji Live

Cena
Standardowa

Cena

Taught
Dostępne grupy - należy wybrać jedną z opcji

Standardowa

Opcja 1

zajęcia w godz.

10:00 - 16:45

3, 10, 17, 24 stycznia 2018

Opcja 2

zajęcia w godz.

19:00 - 21:45

3, 4, 8, 10, 15, 17, 22, 24 stycznia 2018

pełnego kursu

1 300 zł netto

Revision
Dostępne grupy - należy wybrać jedną z opcji
Opcja 1

zajęcia w godz.

14:00 - 17:00

8, 13, 15, 22 lutego 2018

Opcja 2

zajęcia w godz.

19:00 - 22:00

8, 13, 15, 22 lutego 2018

1 000 zł netto

2 500 zł netto

Mock Exam
200 zł netto

Termin odsyłania prac do sprawdzenia: 26 lutego 2018

Materiały dydaktyczne

Online Classroom

Sesja Live

3 marca 2018 w godz. 10:00 - 12:45

Pełne szkolenie prowadzone przez doświadczonych trenerów, które bazuje na nagranych sesjach szkoleniowych.
Dzięki temu zyskujesz pełną elastyczność i sam podejmujesz decyzję kiedy chcesz się uczyć.
Termin Rozpoczęcia Zajęć
Dostępne grupy - należy wybrać jedną z opcji
Opcja 1

12 grudnia 2017

Opcja 2

22 stycznia 2018

Podręczniki

Cena Standardowa
1 800 zł netto

Drukowane
Cena Standardowa

Study Text

250 zł netto

Practice & Revision Kit

115 zł netto

Passcards

75 zł netto

eBook

Cena Kompletu

Cena Standardowa

Cena Kompletu

125 zł netto
350 zł netto

58 zł netto

175 zł netto

38 zł netto

Promocje

Stały Klient BPP
5% rabatu na szkolenia oraz materiały dydaktyczne
Informacje o dodatkowych ofertach specjalnych na szkolenia ACCA znajdują się na www.bpp.pl.
Zapisz się na newsletter BPP, a my będziemy Cię informować o atrakcyjnych promocjach.

Rabaty są naliczane od powyższych cen w momencie wystawiania faktury proforma.
Ceny nie zawierają podatku VAT. Zostanie on doliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Na szkolenia Online Classroom Live oraz Online Classroom należy zgłaszać się z conajmniej 2-tygodniowym wyprzedzeniem.
Daty szkoleń Online Classroom oraz Online Classroom Live mogą ulec zmianie.
Regulaminy zakupu towarów i usług oraz regulaminy promocji znajdują się na www.bpp.pl.

ACCA Moduł Options
Marzec 2018
Wszystkie kursy BPP zawierają komplet materiałów szkoleniowych
Aby otrzymać podręczniki
w formie papierowej należy zamówić je dodatkowo podczas zamawiania kursu.
w formie online na platformie my.bpp.com.

P5 Advanced Performance Management

Rozszerzone szkolenie z interaktywnymi webinariami na żywo - idealne rozwiązanie jeśli potrzebujesz dyscypliny i motywacji
płynącej z ustalonych terminów zajęć, a jednocześnie zależy Ci na elastyczności.

Online Classroom Live

Terminy Sesji Live

Cena
Standardowa

Cena

Taught
Dostępne grupy - należy wybrać jedną z opcji

Standardowa

Opcja 1

zajęcia w godz.

10:00 - 16:45

8, 15, 22 stycznia 2018

Opcja 2

zajęcia w godz.

19:00 - 21:45

9, 11, 16, 18, 23, 25 stycznia 2018

pełnego kursu

1 300 zł netto

Revision
Dostępne grupy - należy wybrać jedną z opcji
Opcja 1

zajęcia w godz.

14:00 - 17:00

7, 14, 21 lutego 2018

Opcja 2

zajęcia w godz.

19:00 - 22:00

12, 14, 21 lutego 2018

1 000 zł netto

2 500 zł netto

Mock Exam
200 zł netto

Termin odsyłania prac do sprawdzenia: 26 lutego 2018

Materiały dydaktyczne

Online Classroom

Sesja Live

2 marca 2018 w godz. 10:00 - 12:45

Pełne szkolenie prowadzone przez doświadczonych trenerów, które bazuje na nagranych sesjach szkoleniowych.
Dzięki temu zyskujesz pełną elastyczność i sam podejmujesz decyzję kiedy chcesz się uczyć.
Termin Rozpoczęcia Zajęć
Dostępne grupy - należy wybrać jedną z opcji
Opcja 1

13 grudnia 2017

Opcja 2

23 stycznia 2018

Podręczniki

Cena Standardowa
1 800 zł netto

Drukowane
Cena Standardowa

Study Text

250 zł netto

Practice & Revision Kit

115 zł netto

Passcards

75 zł netto

eBook

Cena Kompletu

Cena Standardowa

Cena Kompletu

125 zł netto
350 zł netto

58 zł netto

175 zł netto

38 zł netto

Promocje

Stały Klient BPP
5% rabatu na szkolenia oraz materiały dydaktyczne
Informacje o dodatkowych ofertach specjalnych na szkolenia ACCA znajdują się na www.bpp.pl.
Zapisz się na newsletter BPP, a my będziemy Cię informować o atrakcyjnych promocjach.

Rabaty są naliczane od powyższych cen w momencie wystawiania faktury proforma.
Ceny nie zawierają podatku VAT. Zostanie on doliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Na szkolenia Online Classroom Live oraz Online Classroom należy zgłaszać się z conajmniej 2-tygodniowym wyprzedzeniem.
Daty szkoleń Online Classroom oraz Online Classroom Live mogą ulec zmianie.
Regulaminy zakupu towarów i usług oraz regulaminy promocji znajdują się na www.bpp.pl.

ACCA Moduł Options
Marzec 2018
Wszystkie kursy BPP zawierają komplet materiałów szkoleniowych
Aby otrzymać podręczniki
w formie papierowej należy zamówić je dodatkowo podczas zamawiania kursu.
w formie online na platformie my.bpp.com.

P7 Advanced Audit & Assurance

Rozszerzone szkolenie z interaktywnymi webinariami na żywo - idealne rozwiązanie jeśli potrzebujesz dyscypliny i motywacji
płynącej z ustalonych terminów zajęć, a jednocześnie zależy Ci na elastyczności.

Online Classroom Live

Terminy Sesji Live

Cena
Standardowa

Cena

Taught
Dostępne grupy - należy wybrać jedną z opcji

Standardowa

Opcja 1

zajęcia w godz.

10:00 - 16:45

9, 16, 23 stycznia 2018

Opcja 2

zajęcia w godz.

19:00 - 21:45

8, 10, 15, 17, 22, 24 stycznia 2018

pełnego kursu

1 300 zł netto

Revision
Dostępne grupy - należy wybrać jedną z opcji
Opcja 1

zajęcia w godz.

14:00 - 17:00

5, 12, 19 lutego 2018

Opcja 2

zajęcia w godz.

19:00 - 22:00

5, 7, 19 lutego 2018

1 000 zł netto

2 500 zł netto

Mock Exam
200 zł netto

Termin odsyłania prac do sprawdzenia: 26 lutego 2018

Materiały dydaktyczne

Online Classroom

Sesja Live

2 marca 2018 w godz. 14:00 - 16:45

Pełne szkolenie prowadzone przez doświadczonych trenerów, które bazuje na nagranych sesjach szkoleniowych.
Dzięki temu zyskujesz pełną elastyczność i sam podejmujesz decyzję kiedy chcesz się uczyć.
Termin Rozpoczęcia Zajęć
Dostępne grupy - należy wybrać jedną z opcji
Opcja 1

12 grudnia 2017

Opcja 2

23 stycznia 2018

Podręczniki

Cena Standardowa
1 800 zł netto

Drukowane
Cena Standardowa

Study Text

250 zł netto

Practice & Revision Kit

115 zł netto

Passcards

75 zł netto

eBook

Cena Kompletu

Cena Standardowa

Cena Kompletu

125 zł netto
350 zł netto

58 zł netto

175 zł netto

38 zł netto

Promocje

Stały Klient BPP
5% rabatu na szkolenia oraz materiały dydaktyczne
Informacje o dodatkowych ofertach specjalnych na szkolenia ACCA znajdują się na www.bpp.pl.
Zapisz się na newsletter BPP, a my będziemy Cię informować o atrakcyjnych promocjach.

Rabaty są naliczane od powyższych cen w momencie wystawiania faktury proforma.
Ceny nie zawierają podatku VAT. Zostanie on doliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Na szkolenia Online Classroom Live oraz Online Classroom należy zgłaszać się z conajmniej 2-tygodniowym wyprzedzeniem.
Daty szkoleń Online Classroom oraz Online Classroom Live mogą ulec zmianie.
Regulaminy zakupu towarów i usług oraz regulaminy promocji znajdują się na www.bpp.pl.
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