
 

 

 !طالیی بازگشت وجه دارد ضمانت دوازدهم فن بیان جامع دوره

 (در صفحه سوم ذکر شده استضمانت نامه دقیق شرایط )

 

 ایده ضمانت طالیی بازگشت وجه چگونه شکل گرفت؟

تجربه و  سال ۵۱بیش از در این دوره بر اساس  شده ارائهمطالب آموزشی و تمرینات 
د و اعتما ۵۱۱٪ ها آموزش بودن  بخش نتیجهبه ما می ما انجام شده است و تحقیقات عل
 داریم. و راسخ اعتقاد کامل

به های ناخوشایند گذشته  و تجربهممکن است به علت شک و تردید  عزیزانبعضی از 
 محروم کنند. آموزش و پیشرفت و تعالی از خودشان راواسته صورت کاماًل ناخ

 

 
 این افراد نیز حق دارند

به یادگیری و آموزش اختصاص دهند و خود را  حقوق و درآمدبخشی از د نقصد دارزیرا 
 داشته باشند. ارائه شده اعتماد و اطمینان مطالبنسبت به محتوا و  الزم است که

 ضمانت نامه دوره آموزشی



 
 رسالت ما آموزش است

و  های جامع آموزشطریق ها بتوانند از  انساناین است که  ما آموزشی گروه رسالت
کار  و در زندگی و کسبرا  کامیابی و موفقیت روزافزونو  شوند بهترین خودشان مویپریم

 تجربه کنند.

 
 دانید؟در مورد ما چه می

صفحه  سایت ووب های آموزشی،  از طریق برگزاری دوره نفر ۱۱۱۱۱ما تاکنون به بیش از 
گذاریم  را با شما به اشتراک میخی از نظرات هنرجویان م. تنها برای تاگرام آموزش دادهاینس

 شود! و آسوده و خدمات ارائه شده راحت ها زشتا خیال شما از بابت کیفیت آمو

 حسین حاج میر لیال محمدیان پرهام محمدیان صبور

   
 

 



 چیست؟ وجه بازگشت طالیی ضمانتشرایط استفاده از 

دهیم که اگر  باشد و به شما این اطمینان را می می روز پنجآموزشی ما  دورهست مهلت ت
ه سوالی تمام وج گونه ما بدون پرسیدن هیچدلیل از خدمات ما رضایت نداشتید،  به هر

بعد از شروع دوره  ساعت ۰۲۱بنابراین دقیقاً تا  دهیم. پرداخت شده را به شما بازگشت می
 اقدام کنید. ضمانت طالیی بازگشت وجهفرصت دارید که جهت استفاده از 

 

 چگونه جهت استفاده از ضمانت طالیی بازگشت وجه اقدام کنیم؟

با  site@ehsankhakinahad.comبه  لیمیا کی است یکاف، هستید طالیی ضمانتاگر واجد شرایط استفاده از 
 :دییرا مطرح نما ریو موارد ز کنیدارسال « درخواست بازگشت وجه»موضوع 

 ینام و نام خانوادگ -۵
 تیسا از وب دیشماره تراکنش خر -۲
 نام محصول -۳
 (میمهم است تا مشکالتمان را رفع کن اریما بس یبرا اما  – یار یدرخواست وجه )اخت لیدل -۴
 شما یشماره کارت بانک -۱
 صاحب حساب یکد مل -۶
 لیشماره موبا -۷

 

 ؟شود این ضمانت باعث سواستفاده برخی افراد نمی

هستند دست به  و تعالی شرفتیپآموزش و  صحیح در مسیرما باور داریم افرادی که 
ضمانت  به همین دلیل برند. و اعتبار خود را زیر سوال نمی زنند انجام چنین کاری نمی

 نیا یرخ داد، برا یاتفاق نیبه فرض محال اگر چن. یمشت وجه را ایجاد کردطالیی بازگ
 کرد. میارائه خواه یموضوع هم راهکار 

 

www.ehsankhakinahad.com 
site@ehsankhakinahad.com 

 

Instagram: ehsankhakinahad 
Tel: 021-28427845 

نهادگروه آموزشی احسان خاکی  
 آموزش تخصصی فن بیان و سخنرانی

www.ehsankhakinahad.com 
site@ehsankhakinahad.com 

 

Instagram: ehsankhakinahad 
Tel: 021-28427845 

نهادگروه آموزشی احسان خاکی  
 آموزش تخصصی فن بیان و سخنرانی


