SynGrammar
קטלוג מוצרים

לאתר שלנו לחץ כאן
לערוץ היו-טיוב שלנו לחץ כאן

1

ספר הקורס בכריכה קשה

ספר הקורס למתחילים של חברת "סינגרמר" בכריכה
קשה ואיכותית שמחזיקה על המדף לאורך זמן רב.
הספר כולל את כל החומר של  35השיעורים המצולמים
שזמינים לצפייה בחינם באתר שלנו או ביו-טיוב.
בנוסף ,הספר כולל טבלאות ,אוצר מילים ,הסברים
נוספים ותרגול של כל החומר הנלמד בקורס .הספר
מעוצב באופן מרווח ,צבעוני ,ומהנה לעבודה.
מפרט טכני:
•

 184עמודים של נייר  110גרם משובח
)במקום  80גרם סטנדרט( .לא נקרע ולא
מתקמט בקלות .הדפסה רווית צבע ומרווחת.

•

ניתן לעבוד עם מרקרים או עטים רווי דיו
והצבע לא עובר לצד השני של הדף.

•

תוספת דבק לחיזוק השדרה ולהגנה מפני
התפרקות הספר במקרה של נפילה .ספר חזק
בהדפסת פרימיום.

מחיר ₪ 300 :כולל מע"מ
הערות:
• מחיר כולל משלוח  3ימי עסקים עד הדלת חובה )(₪ 40
• אין אפשרות איסוף עצמי
• חשבונית מס\קבלה מוכרת נשלחת למייל בזמן הרכישה
• תמיכה בתהליך הלמידה עד סוף הספר דרך מייל

2

ספר הקורס בכריכה רכה
ספר הקורס למתחילים של חברת "סינגרמר" בכריכה
רכה סטנדרט .הספר כולל את כל החומר של 35
השיעורים המצולמים שזמינים לצפיה בחינם באתר
שלנו או ביו-טיוב .בנוסף ,הספר כולל טבלאות ,אוצר
מילים ,הסברים נוספים ותרגול של כל החומר הנלמד
בקורס .הספר מעוצב באופן מרווח ,צבעוני ,ומהנה
לעבודה.

הערות:
•
•
•
•

מפרט טכני:
•

 184עמודים של נייר  110גרם משובח
)ולא  80גרם סטנדרט( .לא נקרע ולא מתקמט
בקלות .הדפסה רווית צבע ומרווחת.

•

ניתן לעבוד עם מרקרים או עטים רווי דיו
והצבע לא עובר לצד השני של הדף.

•

תוספת דבק לחיזוק השדרה ולהגנה מפני
התפרקות הספר במקרה נפילה .ספר חזק
בהדפסת פרימיום.

מחיר ₪ 260 :כולל מע"מ

מחיר כולל משלוח  3ימי
עסקים עד הדלת חובה )(₪ 40
אין אפשרות איסוף עצמי
חשבונית מס\קבלה מוכרת
נשלחת למייל בזמן הרכישה
תמיכה בתהליך הלמידה עד
סוף הספר דרך מייל

3

מפתח תשובות
חוברת מפתח התשובות כוללת את הפתרונות לכל
התרגילים בספר ,מהעמוד הראשון עד לאחרון .הכרחי
ללומד שרוצה לבדוק את עצמו כל פרק או בסוף העבודה
על הספר.
החוברת כוללת גם פתרונות לתרגילי כתיבה פתוחים ,כך
שהלומד יכול לראות דוגמאות לבניית פסקאות באנגלית.

מפרט טכני:

מחיר ₪ 80 :כולל מע"מ

•

 74עמודים של נייר  80גרם סטנדרט

•

הדפסה צבעונית ומרווחת שמאפשרת ללומד
למצוא את התשובות לכל עמוד בספר בקלות

4

חוברת תרגילים
חוברת התרגילים אוספת את כל התרגילים מהספר
מהתחלה ועד הסוף ומטרתה היא לתת ללומד אפשרות
לעשות מבחן בית עצמי על כל החומר .תהליך העבודה:
אחרי הלמידה עם ספר הקורס והשיעורים באינטרנט ואחרי
תהליך הבדיקה והתיקון עם מפתח התשובות – שמים את
החומר בצד למשך שבוע עד שבועיים ונותנים לו לשקוע.
לאחר פרק הזמן הזה ,לוקחים את חוברת התרגילים
ועושים מבחן בית עצמי על כל החומר שנלמד בקורס.
העבודה על חוברת התרגילים בצורה הזו "מושיבה" את
החומר באופן סופי.
מפרט טכני:
•

 184עמודים של נייר  110גרם משובח )לא  80גרם סטנדרט(.
לא נקרע ולא מתקמט בקלות .הדפסה רווית צבע ומרווחת.

•

ניתן לעבוד עם מרקרים או עטים רווי דיו והצבע לא עובר לצד השני
של הדף.

•

תוספת דבק לחיזוק החוברת .הדפסת פרימיום.

מחיר ₪ 100 :כולל מע"מ

5

ערכת לימוד שלמה – כריכה רכה
הערכה כוללת:
•
•
•
•
•

6

ספר לימוד בכריכה רכה
חוברת מפתח תשובות
חוברת תרגילים
משלוח עד הבית
כולל מע"מ

מחיר₪ 400 :

ערכת לימוד שלמה – כריכה קשה
הערכה כוללת:
•
•
•
•
•

ספר לימוד בכריכה קשה
חוברת מפתח תשובות
חוברת תרגילים
משלוח עד הבית
כולל מע"מ

מחיר₪ 440 :

להזמנות שלחו לנו מייל לכתובת:
info@syngrammar.co.il
או חייגו לטלפון
בימים א' – ה'
בין השעות  10:00עד 18:00
03-6166-535

SynGrammar

