Το Βιβλιοπωλείο και Εκδοτικός Όμιλος IΩΝ παρέχει 20% έκπτωση για τις τιμές
καταλόγου σε όλες τις κυκλοφορίες και για τις εκδόσεις του

Το εξειδικευμένο κατάστημα βρώσιμων και
μικροσυσκευών ζαχαροπλαστικής παρέχει
έκπτωση 10% σε όλα τα είδη

έκπτωση σε υπηρεσίες τιμοκαταλόγου
(εκτός Σαββάτου και περίοδο εορτών)

Εκπτώσεις σε επαγγελματικούς εξοπλισμούς εστίασης, εστιατορίων, μπαρ, καφέ

Εκπτώσεις σε βιβλία γύρω από τα ξενοδοχειακά και επισιτιστικά, αλλά και γενικότερα σε
εκδόσεις του Οίκου

Εκπτώσεις σε Homeware και Kitchenware

Δωρεάν εγγραφή για όλους τους σπουδαστές της Etoile και 15% σε όλα τα προγράμματα
(εκτός Personal Training)

Εκπτώσεις σε όλα τα ελληνόγλωσσα βιβλία (εκτός εκείνων της ενιαίας τιμής), σε χαρτικά,
CD, DVD, αντικείμενα τέχνης και στο Café του Ιανού

adamieleni@yahoo.gr

Φωτοτυπικό Κέντρο πλησίον της Σχολής (0,03 ευρώ/σελίδα)

Εκπτώσεις σε υπηρεσίες ινστιτούτου αισθητικής και καλλυντικά προϊόντα του ινστιτούτου

Δωρεάν παρακολούθηση ημερίδων και συνεδρίων από τους σπουδαστές
ξενοδοχειακών της Etoile

Ειδικές για τους σπουδαστές της Etoile, προσφορές στο φοιτητικό καρτοκινητό
καθώς και προσφορά για το φοιτητικό σταθερό. Επιπλέον, 5% έκπτωση σε όλες
τις συσκευές εκτός των apple - iphone καθώς και 10% στα αξεσουάρ.

Η PIZZA FAN παράσχει έκπτωση για τους σπουδαστές της Etoile 50% για όλα
τα προϊόντα της.

Η ΕΥΡΟΓΝΩΣΗ της Νέας Σμύρνης προσφέρει έκπτωση 25% για τα
προγράμματα ενηλίκων σε όλα τα επίπεδα και προετοιμασίες στα πτυχία
αγγλικών, γερμανικών, ιταλικών, γαλλικών ισπανικών ρώσσικων.

H THE BODY SHOP προσφέρει έκπτωση 10% σε όλα τις τα προϊόντα (εκτός
όσα είναι ήδη σε προσφορά και τα προς φιλανθρωπικές εκστρατείες). Τα
καταστήματα στα οποία μπορούν να έχουν εύκολη πρόσβαση οι σπουδαστές
της Etoile είναι

1) THE BODY SHOP | NΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
Ομήρου 41-43
T.: 210 9356006
2) ΤΗΕ ΒΟDY SHOP | ΓΛΥΦΑΔΑ
Ιωάννου Μεταξά 37
T.: 210 8947062

3) THE BODY SHOP | ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ATHENS METRO MALL
Λεωφόρος Βουλιαγμένης 276, Άγιος Δημήτριος
T.: 210 9761009
4) ΤΗΕ ΒΟDY SHOP | ΚΑΛΛΙΘΕΑ
Δαβάκη 71
T.: 210 9582590
5) ΤΗΕ ΒΟDY SHOP | ΚΗΦΙΣΙΑ
Κασσαβέτη 6
T.: 210 6231502
6) ΤΗΕ ΒΟDY SHOP | ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ
Σολωμού 4-6 & Στρατήγη
T.: 210 6778940

Κάθε Παρασκευή, οι σπουδαστές του Εκπαιδευτικού Ομίλου Etoile μπορούν να
αγοράζουν εισιτήριο, για τις 2D προβολές του κινηματογράφου ODEON
STARCITY (Λ. Συγγρού 111 – Νέος Κόσμος), στην ειδική τιμή των 5 €. H
προσφορά ισχύει για αγορές εισιτηρίων μόνο από τα ταμεία του κιν/φου και με
απαραίτητη προϋπόθεση την επίδειξη του πάσού τους. Δεν ισχύει για τις 3D
προβολές και δεν μπορεί να μπορεί να συνδυαστεί με οποιαδήποτε άλλη
προσφορά του ομίλου ODEON.

Ο Πανιώνιος Γ.Σ. προσφέρει για τους σπουδαστές της Etoile σημαντική
έκπτωση για τη χρήση της πισίνας και του στίβου.

Η ΕΚ ΣΙΤΟΥ (έναντι Σχολής) προσφέρει για τους σπουδαστές της Etoile όλους
τους καφέδες και ροφήματα με 1.30 ευρώ για όλα τα ροφήματα και καφέδες, και
έκπτωση 0,20 Ευρώ σε όλα τα σφολιατοειδή και σάντουιτς.

Η TRIAENA TOURS παρέχει στους σπουδαστές της Etoile τη δυνατότητα
αποκλειστικών εκπτώσεων σε μετακίνηση, διαμονή και άλλες τουριστικές υπηρεσίες

PANDA SECURITY Προϊόντα ασφάλειας υπολογιστών.

Το Θέατρο του Νέου Κόσμου παρέχει στους σπουδαστές της Etoile
φοιτητική έκπτωση των εισιτηρίων του.

την

Tο Κομμωτήριο Solair στον Νέο Κόσμο, προσφέρει για τους σπουδαστές
της
Etoile έκπτωση 20% για όλες τις υπηρεσίες του Κομμωτηρίου, εκτός
εορτών
Χριστουγέννων και Πάσχα.

Tα στεγνοκαθαριστήρια stegno plus στο Νέο Κόσμο προσφέρει τις
εκπτώσεις για τους σπουδαστές της Etoile για καθάρισμα και σιδέρωμα σε
παντελόνια εργασίας, σακκάκια εργασίας και Σκούφους εργασίας.

