Continue

Cursos emagister express opiniões va

Parece que as pessoas que pensam aqui são um pouco impacientes. Comprei na Emagister Express um curso de Gerente comunitário da ENEB que saiu muito quente. Quando recebi o e-mail enviei para a ENEB e eles me responderam imediatamente com as entradas. O curso parecia muito bom em
valor para o dinheiro e tudo o que a ENEB oferece (fóruns de debate, conteúdo claro e atualizado, mercado de trabalho) é um excelente valor agregado. Vou comprar outro curso de edição em breve. Comprar um mestrado e eu só recebi comprovante de pagamento, eles imediatamente tiveram que
enviar o e-mail com os códigos e cupom de validação para poder solicitar o acesso ao curso, o que ainda não está acontecendo, por favor responda aos e-mails porque enviei pelo menos 6 e ainda não recebi uma resposta. Oi Janet, eu revisei seu caso, e vejo que minha parceira Carolina respondeu ao
e-mail que você nos enviou. O e-mail com os códigos foi adiado devido a uma falha no sistema, mas esta manhã já foi corrigido. Esperamos que você aproveite o curso e se precisar de mais conselhos, não hesite em entrar em contato conosco e nos receber através do nosso e-mail
infoexpress@emagister.comA! Emagister Express Hello, em 5 de novembro, comprei um curso de Inglês Pack de 4 cursos online de inglês com o centro de Icursea através do seu site magister. Dos 4 cursos só pude iniciar um. Na plataforma Icursea, a pasta dos meus cursos que preciso abrir para
iniciar meu treinamento não funciona, uma mensagem de página não é encontrada. Depois de comunicar o problema para icursea, recebo um link alternativo para a parte dos meus cursos que não são carregados e que eu também não tenho acesso. Então como o serviço que comprei não está
funcionando, peço a devolução dos meus 49 euros pagos, pois o que você chama de roubar curso de inglês anuncia EMAGISTER, eu paguei EMAGISTER, então eu só posso pedir o retorno ao EMAGISTER. A EMAGISTER NÃO RESPONDE AOS SEUS CLIENTES UMA VEZ QUE ROUBOU
DINHEIRO PARA SUA CLIENTES.SI CENTROS DE TREINAMENTO ONDE OS DELEGADOS DA IMAGISTER PARA ENTREGAR SEUS CURSOS NÃO OFERECEM O SERVIÇO, NÃO É O CLIENTE QUE TEM QUE PAGAR AS CONSEQUÊNCIAS. EMAGISTER DEVOLVEU O DINHEIRO A TODOS
OS USUÁRIOS PARA OS QUAIS VOCÊ NÃO TEM O SERVIÇO Olá Maria del Mar, lamentamos ver que você teve uma experiência ruim com o curso que você comprou da iCursea.Passei nota para o departamento da ATT. ao Usuário para dar a maior prioridade ao seu caso e resolvê-lo o mais rápido
possível. Como você diz, o curso é ministrado pelo centro, não pela Emagister Express, e é por isso que ele sabe mal que você valoriza os serviços da Emagister Express para uma experiência ruim com um terceiro. Esperamos que se você estiver satisfeito com os esforços da Emagister Express, você
fará uma nova revisão do nosso serviço. Emagister Express Um desastre. Eu só paguei por um curso de E me deram as chaves e tudo mais, mas quando entrei em contato com a academia, me disseram que não posso ser matriculado porque o emagister tem que enviar um e-mail de confirmação.
Estou tentando entrar em contato com eles há dias, e ninguém está respondendo. E não posso me inscrever se eles não confirmarem. A menos que respondam a e-mails e ligações, há pessoas que não podem doar o dinheiro, bem como para uma empresa que não pode enviar e-mails de confirmação.
Olá Isabel, desculpe ler que você tem tentado nos contatar por dias. Só temos provas do e-mail que enviou ao nosso departamento da Att em 3 de novembro. usuários que responderam a você e resolveram o problema em menos de 24 horas. Se você enviou um e-mail para um endereço que não seja
infoexpress@emagister.com, por favor, avise-nos para que possamos identificar para onde suas mensagens foram e melhorar o serviço :-)Esperamos que você aproveite o curso que comprou. Saudações! Emagister Express parece um estafa.me códigos que não funcionam, eles respondem que é por
causa do covídio, que eles trabalham pouco. Mas para recarregar quando forem rápidos. Precisamos levar isso onde for necessário para que eles não continuem rindo de nós. Para devolver o dinheiro, eu nem sei. Olá Nuria, verifiquei que o incidente com o centro foi satisfatoriamente resolvido, mas
para compras futuras, não hesite que se houver um problema entre o centro e o aluno, fazemos o retorno sem qualquer impedimento. Ao verificar nossos termos de venda, os usuários podem reembolsar o valor nos primeiros 15 dias após a compra, desde que não tenham iniciado o curso. Estamos
felizes que no seu caso não é necessário e esperamos que você tenha gostado do curso. Saudações! Emagister Express acabou de me registrar, mas até agora as respostas são imediatas, muito claras, excelente Obrigado Maria por sua crítica! Esperamos que você goste de treinar e se precisar de
ajuda no futuro, não hesite em entrar em contato conosco! Muito prazer! :-)Emagister Express Até agora eu amo voltar para a escola e fazer uma pós-graduação no meio da pandemia. A única coisa que me deixa desconfortável é que as questões de controle são caprichosas. Sem medir o
conhecimento do aluno, sinto que eles tendem a reagir errado. Já somos profissionais, a ideia é adquirir novos conhecimentos e técnicas para aplicar em nosso trabalho, não mostrar aos professores que não podemos estar errados quando eles fazem perguntas que nos levam a cometer erros. Olá
Jéssica, estamos satisfeitos em ver que você está satisfeita com sua decisão de voltar a estudar. Esperamos que Emagister tem sido útil na decisão e no curso. Se precisar de mais conselhos, não hesite em entrar em contato conosco! Saudações! Emagister Express Good Night, como oferecido no
curso de criminologia, uma vez que você paga, em 24 horas você tem suas chaves. Paguei por isso na sexta-feira 11/09/2020 e estamos na quarta-feira 16/09/2020 e sem chaves, sem correio ou qualquer coisa. Preciso saber um e-mail para ir, ou para quem reclamar. Que vergonha. Olá Jorge,
localizamos seu pedido e o envio de chaves é feito no mesmo dia do seu pedido. Se você não encontrá-lo em sua pasta recebida, verifique a pasta Spam. Se você não estiver no Spam, escreva para nós infoexpress@emagister.com para que você possa verificar se o endereço de e-mail que você
passou por nós não contém erros de digitação. Esperamos que tenha acesso rápido ao seu curso. Saudações! Emagister Express totalmente recomendado!!! Precisei de ajuda para escolher um mestre e fui muito amigável, e também consegui um preço com muito desconto Olá bom dia para toda a
verdade que o sistema me parece nulo não há lugar para encontrá-los, são enviados e-mails não respondem, as chaves de débito não chegam Eu não pareço oferecer qualidade no serviço, pois ninguém responde por nada,,,,,,fatal....... Eu pensei que era um pagamento diferente e você tem chaves de
acesso e pelo menos um lugar para chamar alguém que é da cara a verdade que decepciona graças,,,, Olá Noe,Infelizmente e por causa da situação de encarceramento que vivemos em maio, não tínhamos nenhum serviço telefônico para poder entrar em contato com nossos usuários. De qualquer
forma, revisamos seu caso e vimos que todos os e-mails que você nos enviou dentro dos prazos foram respondidos, resolvendo suas dúvidas como você nos disse. Lamentamos ver que você não estava satisfeito com nosso serviço e tomar nota de seu feedback para melhorar. Uma saudação do
Emagister Express eu me inscrevi para uma formação de xpress emagister e não o recebi resposta. Sem chaves de acesso, sem dinheiro de volta. Eu fiz reclamações, mas nada, evite se inscrever, eles terão dificuldades. Saudações Olá Yam, revisamos seu caso e vimos você comprar e sua pergunta
em 8 de maio à noite e resolvido em 9 de maio. Por favor, note que nosso atendimento ao cliente está disponível das 9h às 18h horário espanhol, portanto as respostas não são imediatas, mas nunca duram mais de 48 horas (dias úteis). Esperamos que você tenha gostado do curso em que se
matriculou em ;-)Uma saudação, Emagister Express Neste momento eu completei o curso gratuito de monitor mindfulness e agora pagar o Mestrado em Coaching, Inteligências Múltiplas e PNL com a ENEB e a verdade é que estou feliz. Emagister é apenas a pessoa de contato com escolas e
universidades de formação. Parece muito com o sistema MFI que já tentei antes. Eu recomendo! sua opinião! Temos o prazer de ouvir nossos usuários explicarem sua experiência com nossos serviços. Ao revisar, em tempo hábil temos cursos gratuitos que ajudam nossos usuários a ter um primeiro
contato com o assunto e, em seguida, um curso mais completo para aprofundar os estudos. Esperamos vê-lo em breve em nosso site! Uma saudação, Emagister Express olá, comprei um de seus cursos e recebi alguns e-mails, um com passos a seguir, e sem resposta, ter um sistema muito ruim de
acesso aos cursos, então responda. Ao não validar seus clientes e o conteúdo que eles oferecem, você encontrará tanto escolas de negócios que oferecem conteúdo arcaico e vendem para você como um atual, bem como com centros que oferecem conteúdo gratuito que nunca vem até você. Vamos
verificar se você quer conteúdo de qualidade, verifique bem quem é o centro que o ensina, pois eles têm um grande número de centros com conteúdo de qualidade duvidosa. ME DEVORA O DINHEIRO PARA FAVOOOR. Oi, eu não sei o que está acontecendo, mas meu dinheiro ainda não está na
conta e o número de telefone que você me deu para ligar, ninguém está respondendo. Enviei três e-mails até agora, e ninguém está me respondendo. Sua primeira preocupação é devolver o dinheiro às pessoas quando o curso for descarregado. Por favor, me devoram o dinheiro. Mobil 642 079
303Reche 19.09.2019Pedido nr. 3278483 Depois de comprar um curso de inglês e sem acesso a esse curso, entrei em contato várias vezes com a Emagister, que foi informada de que a academia (sediada no Reino Unido) tem problemas com o correio. Depois de várias tentativas fracassadas de
acesso, entrei em contato pela terceira vez para dizer que você deve me reembolsar o valor do curso. Ouvi dizer que em alguns dias vou recebê-lo, e depois de quase 3 semanas eu ainda não recebi. BEM LET, eu finalmente tenho meu acesso aos cursos, agora tudo que eu preciso é para a escola que
os ensina a me responder, mas no momento vai bem, obrigado Olá Maria Cristina, Obrigado por escrever para nós. Em relação ao que você está olhando, você está confortável, nós verificamos o seu pedido e o e-mail aparentemente tem um erro de digitação, porque a ordem consiste em

mariacrisrina.... (com ele não está com t) e é por isso que é possível que se é realmente um erro você não recebeu o e-mail. Entre em contato conosco escrevendo-nos no infoexpress@emagister.com do e-mail onde precisamos dar-lhe as instruções para resgatar o cupom. Estamos ansiosos pelo seu
e-mail para ajudá-lo e acelerar sua matrícula no curso. Muito obrigado! Eu paguei pelo pacote de design gráfico do curso, eles me enviam um link para continuar, eu dou para esse link e ele me leva a uma página onde ele não me deixa continuar, eu tenho para me comunicar de todas as formas que eu
puder, sem resposta Eu acho que é uma falta de seriedade e respeito pelas pessoas em quem confiamos nesta página, eu me sinto roubado, francamente. Olá Nelixa, às vezes os centros de treinamento que trabalham juntos em nosso site podem ter tempo para responder às suas perguntas ou, neste
caso, seguir o curso. Se você escrever para infoexpress@emagister.com o que fazemos é entrar em contato com o centro para encontrar uma solução. Se você ainda não completou este curso, entre em contato conosco. Lamentamos o inconveniente que isso causou a você e estamos à sua
disposição para o que você precisa. COMPREI O CURSO DE PACOTE DE DESIGN GRÁFICO JÁ ENVIAR COMO 10 E-MAILS E NINGUÉM RESPONDE NADA EU CREDITO O PAGAMENTO DO MEU CARTÃO E IMEDIATAMENTE TE ENVIO UM E-MAIL OBRIGADO POR CONFIAR NA VERDADE
EMAGIDA, Q DESORGANIZAÇÃO, POIS SE HOUVER OS CURSOS ANUNCIADOS NA PÁGINA E COMPRAS E ELES NÃO FUNCIONAM E NÃO DÃO ATENÇÃO A UMA SOLUÇÃO! ESPERO UMA RESPOSTA!!! Olá Sergio, lamentamos muito que tenha tido essa experiência com este curso.
Queremos saber se você pode enviar o cupom para o centro para acessar o curso? Ou se você não recebeu o e-mail com o cupom e código de validação que enviamos após as compras, se pudéssemos encontrar seu pedido? Pelo menos nos envie um e-mail para sua infoexpress@emagister.com
para verificar o que aconteceu com sua placa. Esperamos sinceramente que em breve possamos oferecer-lhe uma solução e que você aproveite o curso que adquiriu através do nosso site. 12 Próxima página
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