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Üdvözlünk az EasyGo világában!
1. EasyGo szolgáltatásai

EasyGo fő tevékenysége egy olyan egyedülálló tanácsadói szolgáltatás, mely
segíti a fiatal tanuló-sportolók kijutását az Egyesült Államokba sport-tanulmányi
és egyéb ösztöndíjak segítségével. Szolgáltatásunk közé tartozik a fiatal
tehetséges sportolók esélyeinek kiértékelése sport és tanulmányi szempontok
szerint;

sportolói

önéletrajz

elkészítése;

adminisztratív

feladatokban

való

segédkezés; vizsgafelkészítés mentorálasa; USA egyetemi kapcsolatfelvétel
elősegítése több 1000 amerikai egyetemi edzőn keresztül; sportolói videó
szerkesztés; vízum interjú és regisztrációban való segédkezés.

Tanácsadói

kurzusóránk díjazása 5700 Ft/óra. Legátfogóbb programunk több éves, összesen
110 kurzusórát magába foglaló tanácsadó szolgáltatás. Adatbázisunk átlagosan
1000 USA egyetemet tartalmaz 18 különböző sportágra lebontva 2-2 edzővel férfi
és női sportágak tekintetében:

Egyetemek száma férfi és női labdarúgásban (minta)

EasyGo to USA Kft. az NCAA hivatalosan elismert, liszensszel rendelkező nemzetközi toborzó és tanácsadó ügynökség
Cégjegyzék szám: 07-09-022136

Oldal |2

Programok részletezve: (a program ára az ÁFÁ-t nem tartalmazza)

Bemutató videó: https://www.youtube.com/watch?v=TLF226sUNbU
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1. BESZÉLGETÉS AZ EASYGO-VAL
Esélyek felmérése 1 órás kötetlen beszélgetés keretén belül. A beszélgetés
alatt

bemutatjuk

rendszerünket,

személyre

szabva

ismertetjük

lehetőségeket és bemutatjuk az elérhető USA sport-és tanulmányi
ösztöndíjakat.
Oktató videó: https://www.youtube.com/watch?v=w1W62u0Rsbc

2. PROFILFELTÖLTÉS
Segítünk a sportolói önéletrajz elkészítésében, hogy a lehető
legprofesszionálisabb módon mutatkozzon be a sportoló az USA egyetemi
edzőknek.
Oktató videó: https://www.youtube.com/watch?v=2XegeUtNfGM

3. REGISZTRÁCIÓ AZ ELIGIBILITY RENDSZERRE
Kötelező minden sportolónak a jelentkezés során. Segítünk a kérdőív
megfelelő kitöltésében melyen az USA sportösztöndíj odaítélése múlhat.
Oktató videó: https://www.youtube.com/watch?v=LLg7yRnmnmc

4. VIZSGAREGISZTRÁCIÓ
Segítjük a sportolót, hogy a megfelelő vizsgára készüljön ingyenes teszt
feladatsoron keresztül. Segítünk a vizsga regisztrációban, valamint a
pontok megfelelő helyre való elküldésében.
Oktató videó: https://www.youtube.com/watch?v=2xIeRnpqcaA

5. VIDEÓ SZERKESZTÉS
Megszerkesztjük a kapott nyersanyag videókat szükség esetén 2 féle
módon: Highlight, valamint Skill videókat. A Teljes meccses videót,
valamint a megszerkesztett videókat feltöltjük az EasyGo hivatalos
YouTube csatornájára, hogy több 1000 USA egyetemi edző láthassa azokat.
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Oktató videó: https://www.youtube.com/watch?v=a89RwIkdR8I

6. USA EDZŐI KAPCSOLATFELVÉTEL
Kiküldjük a sportolói profilokat több 1000 amerikai egyetemi edzőnek, akik
az USA sportösztöndíjakat bírálják el. Az edzői kapcsolatfelvételt toborzó
kérdőívek kitöltésében, email-en, telefonon, valamint közösségi oldalak
megfelelő használatának segítségével mentoráljuk személyre szabott
oktatói kurzusórákon keresztül.
Oktató videó: https://www.youtube.com/watch?v=S4Ol-OIW_l4

7. JEGYFORDÍTÁS
Hivatalos fordítói iroda partnerünk segítségével lefordítjuk magyar nyelvről
angol nyelvre a középiskolai bizonyítvány, érettségi, valamint szükség
esetén a már elkezdett felsőoktatási index-ben szereplő jegyeket és
kiegészítő magyarázatokat. A jegyfordításokat 2 példányban készítjük el.
Oktató videó: https://www.youtube.com/watch?v=pLaer5yPPu4

8. USA EGYETEMI JELENTKEZÉS
Motivációs levelek írása, adminisztratív kérdőívek kitöltésben való
segédkezés. Egyéb papírmunkák kitöltésben való segítségnyújtás, úgy,
mint pénzügyi hátteret igazoló papírok beszerzése, igazoló iratok
beszerzése, online regisztrációs űrlapok kitöltése.
Oktató videó: https://www.youtube.com/watch?v=fw326soTewM

9. VÍZUMIGÉNYLÉS
Vízuminterjúra való felkészítés, vízuminterjúra való regisztráció és
szükséges papírok beszerzésében való segédkezés.
Oktató videó: https://www.youtube.com/watch?v=uXUoGHfWq7o

10. OSZD MEG VÉLEMÉNYED
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USA egyetemi élettel kapcsolatos hasznos tanácsokban segítünk, valamint
hozzáadunk titkos csoportunkhoz, melyben több kint végzett vagy éppen
kint tanuló magyar sportoló segít a tanácsaikkal.
Oktató videó:
https://www.youtube.com/watch?v=HEJ_6lQYybk&index=13&list=PLb3CvOU-SjN8X8IUUYOJOLtrGnk0vypL

Szolgáltatásunk keretén belül oktatói előadásokat is szervezünk a sportolók
és szüleik számára. Az előadások különböző témaköröket fednek le, úgy, mint:
•

Miért az USA?

•

USA Sportösztöndíj MOST! Jelentkezés alapjai

•

Aranyérmes önéletrajz

•

Mindent a szabályokról!

•

Vizsgakövetelmények 1 órában

•

A+ edzői kommunikáció

•

Álom egyetem kell. Válasszunk megfelelő egyetemet

•

Amerikai álom. Tényleg?

•

Élet az USA-ban és a diploma után. Élménybeszámolók.

2. Gyakori kérdések
Miért fontos a profilfeltöltésem? A profilfeltöltés sportolói profilod legfontosabb
része, hiszen az egyetemi edzők így vehetik fel veled a kapcsolatot, és
ajánlhatnak sportösztöndíjat. Sportolói profilodhoz minél több információt adsz
meg, annál nagyobb lesz a profilfeltöltöttséged. 66% profilfeltöltöttség alatt nem
láthatnak az USA egyetemi edzők az EasyGo rendszerében. Profilfeltöltés
szolgáltatásunkban segítünk megtenni az első lépést profilod professzionális
feltöltésében 66%-ig.
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Miért kell külsős segítséget igényelnem a „Vizsgafelkészülés” programban? A
vizsgafelkészülés programunkban felmérjük az angoltudásodat, és ahhoz ajánljuk
a szükséges vizsgát. A vizsgafelkészülésben partnereink segítenek, a felkészülési
összeget nekik kell kifizetni. A vizsgafelkészülés összege így az egyéni jelentkező
szükséges felkészülési idejétől függ.

Hányszor szerkesztitek meg a videómat a „Videó szerkesztés” programban? A
videó szerkesztés programban az igényeknek megfelelően szerkesztjük meg a
videódat maximális 3 alkalommal. Amennyiben csak 1 fajta videó szükséges a
sportágadban (például csak Bemutatkozó videó) az első videó szerkesztés után is
változtathat a videódon még maximális 2 alkalommal.

Milyen egyéb költségekkel jár a jelentkezés? A programunk többsége
tanácsadói szolgáltatás, és a jelentkezés egyéb költségekkel is járhat. A
jelentkezés során felmerülő egyéb költségek lehetnek: vizsgadíj: (SAT, ACT) 130
dollár (TOEFL) 220 dollár; NCAA/NAIA regisztrációs díj: 130 dollár; egyetemre
való jelentkezések: kb. 100-150 dollár melyet a jelentkezés végén
visszatéríthetnek; vizsga felkészülési díj (angoltudás szint és felkészülési idő
függvénye); vízumügyintézéshez tartozó költségek: 420 dollár

Ha előfizetek egy Teljes Programra, akkor garantált a sportösztöndíj? A teljes
program előfizetése önmagában nem garantálja a teljes sportösztöndíjat, mivel a
jelentkezésed sikerességét nem mi, hanem az USA egyetemi edzők döntik el a
képességeid alapján. A teljes programban a következőket tudjuk garantálni: napi
15 órás elérhetőség számodra; képességeidhez mérten sportösztöndíj ajánlatok;
(a teljes programra előfizető sportolók 100% kapott valamilyen %-ban ösztöndíj
ajánlatot USA egyetemekről); legprofesszionálisabb jelentkezési forma
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meglepetések nélkül; fiatalos, dinamikus csapat, akik segítenek a tengeren innen
és túl a sport-és tanulmányi ösztöndíjra való jelentkezésedben.

Mi történik, miután kiválasztok egy programot? A program kiválasztása után
fizethetsz online, melyről számlát küldünk elektronikus formában. Amennyiben
teljes programot veszel igényben, a kifizetés előtt küldünk egy sportolói
szerződést elektronikus formában, melyet alá tudsz írni. A szerződés megkötése
kötelez minket a tanácsadói szolgáltatás maradéktalan elvégzésére.

Van-e részletfizetési lehetőség? Természetesen. Az egyéni igényeket
munkatársunkkal tudod megbeszélni az info@easygotousa.org email címen.

Van-e garancia a szolgáltatás minőségére? Garancia felől kérdezd
referenciáinkat; olimpikon úszót, válogatott kosárlabdázót és labdarúgót, amerikai
focistát és válogatott atléták sorát sikerült az EasyGo-nak kijuttatnia USA
egyetemekre. Jelenleg is több 100 sportolónak segítünk 9 különböző országban.
Mégsem vagy elégedett a szolgáltatásunkkal? A program elkezdése után 2 heted
van arra, hogy meggondold magad, a szolgáltatói díjat egy összegben
visszafizetjük neked!*

A fenti programok közül melyik igényli a legtöbb időt? A fenti programok közül
a vizsgafelkészülés és az edzői kapcsolatteremtés tart a leghosszabb ideig. A
vizsgafelkészülés több hónapig, az edzőkkel való kapcsolatteremtés pár hónaptól,
akár 1-2 évig is eltarthat. Ezért a jelentkezést a lehető legkorábban tanácsos
elkezdeni. (középiskola 2-3. osztályában)
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Miért éri meg a Teljes Programokat választani? A teljes program igénybevétele
esetén az egyes programokból 10-20% kedvezményt kaptok. A teljes
programokban a jelentkezéshez szükséges legátfogóbb segítséget kapjátok.

3. További információk
Nemzetközi oldalaink:
Ország

Honlap

Hivatalos Facebook oldal

https://www.easygotousa.org/en

https://www.facebook.com/easygotousa

https://www.easygotousa.org

https://www.facebook.com/easygo.to

https://www.easygotousa.org/it

https://www.facebook.com/easygotousa.italy

https://www.easygotousa.org/tr

https://www.facebook.com/easygotousa.turkey

https://www.easygotousa.org/es

https://www.facebook.com/easygotousa.spain

https://www.easygotousa.org/hr

https://www.facebook.com/easygotousa.croatia

https://www.easygotousa.org/pl

https://www.facebook.com/easygotousa.poland

https://www.easygotousa.org/de

https://www.facebook.com/easygotousa.germany
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https://www.easygotousa.org/ru

http://vk.com/easygotousa

Akiknek már sikerült

+ 50 további sportoló, aki a 2015 és 2016-os idénytől tanul tovább az
Egyesült
Államokban
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Top partner egyetemeink:

Köszönjük hogy bemutathattunk szolgáltatásunkat.
Kérdés esetén bátran forduljanak nemzetközi csapatunkhoz!
Bízva a sikeres jelentkezésben,
EasyGo csapata

Elérhetőségeink:
•

Honlapunk: www.easygotousa.org

•

Hivatalos Facebook oldalunk: https://www.facebook.com/easygotousa

•

Hivatalos Twitter oldalunk: https://twitter.com/easygotousa

•

Linkedin oldalunk: https://www.linkedin.com/company/5063394?trk=prof-expcompany-name
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•

Magyarországi irodánk: 1062 Budapest, Oktogon tér 3.

•

Telefonszám: +36 (70) 608 0073

•

E-mail: info@easygotousa.org

EasyGo to USA Kft. az NCAA hivatalosan elismert, liszensszel rendelkező nemzetközi toborzó és tanácsadó ügynökség
Cégjegyzék szám: 07-09-022136

