Oferta Współpracy 2018
w ramach metody:

Załamujesz ręce przeglądając „puste” podręczniki dla przedszkolaków?
Twoi lektorzy nie chcą prowadzić zajęć dla dzieci? A może chcą, ale nie mają pomysłów i doświadczenia?
Marzysz o stabilności w czasach, gdy lektorzy przychodzą i odchodzą?
Chcesz się zabezpieczyć przed zagrożeniami z tym związanymi?
Twoja szkoła nie jest jeszcze duża i przydałoby jej się wsparcie bardziej doświadczonego partnera?

Twoja szkoła jest już duża, ale potrzebuje powiewu świeżości i chce się rozwijać w nowych kierunkach?
Sektor kursów dziecięcych w Twojej szkole „kuleje” lub w ogóle nie istnieje, a Ty nie chcesz żeby wyprzedziła Cię konkurencja?

Jeśli odpowiedź na
przynajmniej jedno
z powyższych pytań brzmi
TAK! – Teddy Eddie jest
właśnie dla Ciebie!

Mówią o nas klienci:
„niezwykle skuteczny!” – Ewelina Dagiel-Surmańska, właścicielka szkoły językowej w Olsztynie
„w końcu wiem, co córka robi na zajęciach, co więcej, widać to w domu!” – mama 5-letniej Zuzi
„kocham Eddiego!!!” – Zuzia, 5 lat
„od momentu wprowadzenia metody do naszej szkoły odnotowujemy stały wzrost liczby
kursantów” – Monika Piątek, właścicielka szkoły językowej z Łomianek k/Warszawy
„przygotowanie do zajęć zajmuje mi kilkanaście minut, a zawsze są
to zajęcia efektywne i… efektowne” – Ewa Karasińska, lektor
„ekipa Teddy Eddie zaopiekowała się nami z każdej strony,
moja szkoła rozpoczęła działalność z wielkim sukcesem!”
– Bożena Chlebek, właścicielka szkoły w Ochotnicy Dolnej

Mówią o nas eksperci:

„Ten mądry, programowy eklektyzm,
poparty wieloletnimi doświadczeniami
autorek, to gwarancja na sukces
dydaktyczny!” – dr Grzegorz Śpiewak
Nominacja do międzynarodowej nagrody –
Teddy Eddie został uznany jednym z
najbardziej innowacyjnych kursów na świecie!

Mówią o nas liczby:
- 130 akredytowanych centrów
metody*
- 160 obszarów licencyjnych

- ponad 8000 kursantów
- co roku 100% wzrost liczby
kursantów i partnerów

*dane z września 2017

Stale do przodu:
- metoda jest nieustannie rozwijana, szybko reagujemy na
zmiany na rynku usług edukacyjnych (w 2017 roku
stworzyliśmy aplikację edukacyjną Plac Zabaw i program
dla 7-latków – Teddy Eddie School ),
- działamy przy Centrum Badań i Rozwoju Edukacji
Językowej, gdzie testujemy wszystkie nasze produkty,
- blisko współpracujemy z licencjobiorcami, podczas
zamkniętych szkoleń i konferencji wzajemnie się
edukujemy, inspirujemy i dzielimy doświadczeniami,
- nasi metodycy to znani eksperci w branży szkół
językowych, współpracujemy ze Stowarzyszeniem PASE,
IATEFL, PTI, DOS oraz EduNation.

Licencja Teddy Eddie:
- płacisz tylko przez pierwsze 24 miesiące, potem opłat
licencyjnych BRAK
- gwarantujemy wyłączność na wybrany obszar, Twoja
konkurencja będzie daleko za Tobą!

- zapewnimy Ci stały dostęp do know-how metody, czyli
m.in: standardów prowadzenia i kontroli kursów, wzorów
cennika i umów z klientami, strategii marketingowosprzedażowej, porad prawnych, wzorów tekstów i grafik
promocyjnych – wszystko sobie uporządkujesz i
usystematyzujesz!
- dostaniesz stałe wsparcie mailowo-telefoniczne naszych
metodyków oraz menadżerów z kilkunastoletnim
doświadczeniem w pracy w szkołach językowych

*wszystkie podane ceny są cenami netto

W ramach opłaty licencyjnej dostaniesz wyposażenie dla pierwszych grup!
Okazowy zestaw kursanta z wybranego poziomu:

Zestaw lektora dla jednego poziomu
Teddy Eddie oraz Eddie’s Box
z pomocami do prowadzenia zajęć.

Nasze szkolenia:
- kameralne dwudniowe SZKOLENIE WDRAŻAJĄCE dla
właściciela i/lub menedżera szkoły zapewni Ci praktyczną
wiedzę z zakresu organizacji, promowania, sprzedaży i
zarządzania kursami Teddy Eddie,
- pomożemy Ci opracować Twój osobisty business plan,
- Szkolenie to jest obowiązkowe tylko w pierwszym roku!

- WARSZTATY LEKTORSKIE – przygotują Twoich lektorów do
pracy metodą Teddy Eddie,
- 80% czasu warsztatów to ćwiczenia praktyczne,
- są obowiązkowe tylko w pierwszym roku, w kolejnych
latach Opiekun Metody może sam wdrażać swoich
lektorów, co zdecydowanie pomniejsza koszty.

Zestawy dla kursantów:
- dla każdego dziecka teczka
pełna cudów, a w niej:
oryginalny podręcznik,
mnóstwo nagrań,
Poradnik dla Rodziców,
gadżety, dostęp do Placu Zabaw
(aplikacji z grami edukacyjnymi)
- zapewnia mnóstwo materiału na pełen rok szkolny – koniec
z „doróbkami”
- możesz go odsprzedać klientom za dowolną kwotę lub
oferować w cenie kursu
- masz dwie ceny do wyboru, wybierasz co Ci się bardziej
opłaca

*w przypadku zakupu zestawów w opcji tańszej pobieramy 10% prowizji od kursów Teddy Eddie

Zestawy
dla kursantów:
Teddy Eddie
jest jak solidny stół na mocnych czterech nogach:
- dla każdego dziecka teczka pełna cudów, a w niej:
podręcznik, mnóstwo nagrań, Poradnik
dlaoryginalny
RODZICÓW
dla Rodziców,
gadżety, dostęp do Placu Zabaw Online
otrzymasz
sprawdzony
system kontaktu, dzięki
któremu zbudujesz
relacje z klientami

dla DZIECI zyskasz
ambitny i współczesny
program nauczania,
spełniający ich
wysokie wymagania

Ty sam, jako
WŁAŚCICIEL SZKOŁY
zyskasz spokojny sen,
wszystko będzie
chodziło jak w zegarku
dla LEKTORÓW
dostaniesz bogate
materiały, wsparcie
metodyczne i niemal
„prowadzenie za
rączkę”

Jeszcze się wahasz? Sprawdź nas!
Nic nie ryzykujesz – pierwszą umowę podpisujemy na czas określony.
Ryzykujesz, gdy odwlekasz decyzję… za chwilę Twoja miejscowość może być…

zMisiowana przez inną szkołę…

Tak, chcę Misia! 
kontakt: Ewa Tychowicz, Edu Bears Sales Specialist
+48 661 74 98 27, ewa.tychowicz@edubears.pl

www.teddyeddie.pl

www.edubears.pl

