CENNIK LICENCJI TEDDY EDDIE 2018 ceny netto

WYBIERZ NAJKORZYSTNIEJ DLA SIEBIE:
NIŻSZA CENA

NIŻSZA RATA

525 zł

280 zł

miesięcznie przez rok, potem 0zł;
przy płatności jednorazowej zniżka 5%

miesięcznie przez 2 lata,
potem 0zł

PROWIZJA ZMIENNA

BEZ PROWIZJI

opłata licencyjna
gwarantująca wyłączność na
określony obszar i stałe wsparcie
metodyczno-biznesowe
VAT 23%

zestaw kursanta
VAT 5%

+

prowizja
od sprzedaży kursów;
VAT 23%

90 zł

zestaw kursanta

185 zł

+ 10% prowizja

zestaw kursanta

opcja korzystna przy droższych kursach

opcja korzystna przy tańszych kursach

Zestaw Kursanta zawiera: podręcznik, poradnik dla rodziców, CD, multiROM deDOMO, roczny dostęp do Placu Zabaw
(aplikacji z grami edukacyjnymi), gadżet lub naklejki, dyplom, teczkę;
Dodatkowo: zeszyt ćwiczeń do nauki czytania dla pierwszoklasistów za dopłatą 9 zł

30% rabatu na zestaw kursanta przy umowach licencjobiorcy z instytucjami (np. przedszkolami). Zniżka nie dotyczy
zestawu kursanta MINI.
DWUDNIOWE SZKOLENIE WDRAŻAJĄCE
DLA WŁAŚCICIELA LUB MANAGERA

szkolenia
obowiązkowe
tylko w pierwszym roku
VAT 23%

1100 zł
za pierwszą osobę

400 zł
za drugą i każdą
kolejną osobę

WARSZTATY LEKTORSKIE

450 zł

400 zł

350 zł

za pierwszą osobę

za drugą osobę

za trzecią osobę

300 zł

za czwartą i każdą kolejną osobę

W kolejnych latach licencjobiorca lub osoba przez niego wyznaczona może uzyskać prawo do samodzielnego
szkolenia swoich lektorów. Warsztaty dla 8 lub więcej lektorów – indywidualne ustalenia.

GRATISY NA START:
 certyfikat Akredytowanego Centrum Metody Teddy Eddie
 okazowy zestaw kursanta
 zestaw lektora do wybranej księgi
zawiera: podręcznik, poradnik dla rodziców, książkę lektora plus dwie płyty lektorskie, Course Manual (e-book), dostęp do Placu
Zabaw (aplikacji z grami edukacyjnymi); pierwszy zestaw lektora gratis, cena standardowa 100 zł; VAT 5%

 Eddie’s Box Starter
zawiera: pudło, maskotkę Teddy Eddie, Skarpetę Eddiego, Latający Dywan, zabawkowy mikrofon i różdżkę, pieczątki (2 szt.),
Charts – plansze pomocnicze dla lektora; pierwszy Box Starter gratis, kolejne 160 zł; VAT 23%

 Eddie’s Box Refill
zawiera: Story Flashcards A5 (około 55 sztuk), Sentence Flashcards A6 (około 70 sztuk), multiROM deDOMO oraz Secret Booklet
(dla Ksiąg Czerwonej, Niebieskiej i Żółtej), Charts - plansza pomocnicza dla lektora dla wybranej księgi, zestaw gadżetów do
używania na zajęciach typu drobne maskotki, plastikowe zabawki itp.; pierwszy Box Refill do wybranej księgi gratis, kolejne 120
zł; VAT 23%
* za zakupione zestawy kursanta w każdym roku szkolnym są przyznawane punkty, które można wykorzystać na zakup zestawów lektorskich,
boxów lub ich części.

Teddy Eddie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Jasna 31b, 44-100 Gliwice, Regon 363 507 143, NIP 631 266 05 60
KRS 0000599231, Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy 700 000zł

