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Russian Word - бронируй своё право на успех в 

новом учебном году! 

 

 
 

Остановись мгновение – мы все в 

предвкушении! 

 
Грядѐт пора прелестная, новая, порой, 

неизвестная. Но долгожданная, чудесная. 

Пора новых событий, свершений, 

вдохновенных встреч и достойных побед. И 

только смелые, наполненные и нацеленные на 

реальный успех – как самые юные, так и более 
опытные – станут достойными 

продолжателями славных традиций нашего 

окрепшего еще более в своих 

профессиональных возможностях центра 

Russian Word. 
 

В нашем новом, современном, уютном и 

просторном офисе в самом сердце города – 

горячая пора. В самом разгаре запись на курс  

РКИ 2018-2019. Все бегут, спешат и 

торопятся – и это не шутки. Наша локация 
хоть и претерпела существенно кардинальные 

изменения, но места с видом на бескрайнее 

море и яркое солнце, все же, ограничены в 

своих возможностях принять всех желающих.  

 

 

Успевайте бронировать свое право на успех, 

чтобы не упустить шанс, в перерывах между 

лекциями, словить яркие солнечные лучи 

уходящего лета на просторной террасе RW. А 

мы, в свою очередь, порадуем вас новыми 

интерьерами, перспективными идеями и 
твердой уверенностью в плодотворном 

сотрудничестве! 

 

Мы еще раз поздравляем наших студентов с 

новым учебным годом! 
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Πιάνουμε δουλειά και ξεκινάμε τα μαθήματα για το νέο 
εκπαιδευτικό έτος 2018-2019! 

 

 
 

Δεν έχουν απομείνει παρά μόνο στιγμές και «δε μας 
χωράει ο τόπος» από την ανυπομονησία! Γιατί πλησιάζει 

εκείνη η μεγάλη στιγμή που θα είναι πάντα καινούργια 

και, ενίοτε, άγνωστη. Σε κάθε περίπτωση, ωστόσο, 

πολυαναμενόμενη και θαυμάσια. Είναι η ώρα που θα 

δρομολογήσουμε καινούργια πράγματα και θα 
ξεκινήσουμε για νέα επιτεύγματα. Είναι η στιγμή των συναντήσεων που μας εμπνέουν και θα μας 

εμπνεύσουν για να τραβήξουμε και πάλι για νέες νίκες, επάξιές μας. Και είναι μόνον οι τολμηροί, οι νεότεροι 

αλλά και οι πιο έμπειροι, όλοι τους όμως πάντα διψασμένοι για νέες επιτυχίες και, για το λόγο αυτό, σταθερά 

προσανατολισμένοι σε τέτοιες, που θα γίνουν οι άξιοι συνεχιστές των λαμπρών παραδόσεων του κέντρου 

Russian Word που στο κατώφλι του εκπαιδευτικού έτους 2018-2019 παίρνει θέση ακόμη πιο ενισχυμένο 

και δυνατό ως προς τις επαγγελματικές δυνατότητές του. 

Και ξετυλίγεται αυτή η στιγμή στις νέες, σύγχρονες, άνετες και απερίγραπτα ευρύχωρες 

εγκαταστάσεις μας, εκεί που βρίσκεται και χτυπάει η καρδιά της πόλης. Συμβαίνουν όλα τούτα στο 
αποκορύφωμα των εγγραφών για τα μαθήματα ρωσικής ως ξένης γλώσσας 2018-2019. Όλοι σπεύδουν, 

τρέχουν, επείγονται! Όχι, δεν αστειευόμαστε! Είναι η αλήθεια, πως η τωρινή, ολοκαίνουργια θέση μας 

πέρασε μέσα από πραγματικά ριζικές αλλαγές, όμως οι νέοι μας χώροι με θέα την απέραντη θάλασσα και το 

λαμπερό ήλιο έχουν τη δυνατότητα και είναι πρόθυμοι να δεχτούν και να φιλοξενήσουν όσους το επιθυμούν.  

Μη χρονοτριβείς και κλείσε τώρα κι εσύ μια θέση στην επιτυχία, για να μη χάσεις την ευκαιρία να βγεις, στα 

διαλείμματα ανάμεσα στις παρακολουθήσεις, στην «αχανή» ταράτσα του Russian Word και να «γραπώσεις» 

όσες μπορείς περισσότερες από τις φωτεινές ακτίνες του ήλιου ενός καλοκαιριού που φεύγει. Κι εμείς, με τη 
σειρά μας, βεβαιώνουμε, ότι θα σε συναρπάσουμε με το νέο μας περιβάλλον, με ιδέες «φρέσκες» και 

προοπτικές καινούργιες αλλά και με την ακλόνητη πίστη μας σε μια αμοιβαία γόνιμη συνεργασία μας!  

Για μια ακόμη φορά καλωσορίζουμε τους σπουδαστές στο νέο εκπαιδευτικό έτος! 

 
 

RW-NEWSletter №13 

letter 


