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MORE THAN YOU EXPECT

SZKOŁA JAK BANK

Zapewne jesteś klientem jakiegoś banku, a może
nawet kilku. Łatwo zauważyć, że wszystko jest
tam spójne. Każda grafika, ulotka, dokument
– nawet jeśli trafiają do Ciebie pojedynczo,
to dobrze wiesz, który to bank i nie pomylisz go
z żadnym innym, prawda?

A teraz wyobraź sobie sytuację, że zakładasz
konto w banku IKS, z czerwonym bobrem w logo.
Kiedy chcesz sprawdzić coś na stronie banku,
okazuje się, że domena to www.IGREK.pl,
a na stronie zielony borsuk. Kontaktujesz się
z pracownikiem banku, a on odpisuje z maila
bozena@buziaczek.pl. Na dodatek, Bożena
przesyła Ci do podpisania dokument ze stopką,
w której jest jeszcze inny zwierzak i link do strony
www.twojbank.pl.

Zaufasz takiej instytucji?
Powierzysz swój kapitał?

Klienci szkoły językowej oddają w Twoje ręce coś, co jest warte więcej
niż pieniądze – to edukacja i przyszłość ich dzieci.

Od lat obserwujemy szkoły językowe. Powstają
one z pasji do uczenia i najczęściej początkowo
napędza je jedna osoba – lektor, metodyk,
właściciel, manager, marketer, specjalista
od SEO, social media i PR-u w jednym. Ten
człowiek to taki kombajn o wielu funkcjach.

Na tej pasji można chwilę działać, rozwijając
szkołę, ale następuje taki moment w rozwoju,
kiedy trzeba dodać szkole profesjonalnego
sznytu. Ale co jeśli nie masz miliona monet?
Nic straconego! Przejrzyj nasz poradnik i krok
po kroku odhaczaj kolejne 25 punktów. Szybko
zobaczysz, jak Twoja szkoła będzie się zmieniać
na lepsze.
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Na początek:
nazwa szkoły
Czas odpowiedzieć sobie na kilka pytań!
1. Czy masz JEDNĄ nazwę szkoły?

Odhacz punkt, jeśli ten element jest już gotowy w Twojej szkole.
Zostaw puste okienka przy treściach, nad którymi musisz popracować.

2. Czy na pewno jest to nazwa, pod którą chcesz prowadzić swój biznes przez kolejne
10, 15, 20 lat?
3. Czy nazwa firmy oddaje to, czym się zajmujesz?
CASE STUDY: Przykładowa nazwa „School of English”
sugeruje, że uczysz tylko języka angielskiego. Nawet jeśli po
jakimś czasie uruchomisz kolejne kursy, niewielu klientom
przyjdzie do głowy, że w ofercie znajdują się też lekcje
z innych języków.

□
□
□

Innym przykładem problematycznej nazwy jest wariacja
z „kids” w nazwie – jeśli prowadzisz w takiej szkole kursy
inne niż tylko te dla dzieci, czy będzie to oczywiste dla
klientów?

Być może już teraz dojdziesz do wniosku, że potrzebujesz przeprowadzić rebranding, lekką (albo i drastyczną)
zmianę nazwy. Nie bój się! To wszystko po to, żeby móc utożsamiać się z własną marką, z łatwością ustalać
kierunek działania i czytelnie komunikować klientom, czym dokładnie się zajmujesz.

CASE STUDY: Nasza nazwa EDU BEARS powstawała
naprawdę długo. Najpierw nazywaliśmy się po prostu
TEDDY EDDIE, jak jeden z naszych produktów. Kiedy
wprowadziliśmy kolejną metodę nauczania, zrozumieliśmy,
że powinniśmy zmienić nazwę, żeby nie kojarzyć się
wyłącznie z jednym produktem. Punktem wyjścia było dla
nas to, czym się zajmujemy, czyli rozwiązania edukacyjne

oraz nasze dwie „misiowe” metody nauczania. Do tego
nawiązuje i nazwa naszej firmy, i jej slogan: SOLUTIONS FOR
EDUCATION. Wiemy, że w pewien sposób nas to ogranicza
(nasza kolejna metoda nauczania raczej nie będzie się
nazywać Clever Fox), ale podjęliśmy tę decyzję świadomie
i będziemy konsekwentnie dbać o spójność naszej marki.

4. Czy we wszystkich miejscach występuje dokładnie taka sama nazwa?

□

TIP: Nie możesz używać wielu wersji nazwy swojej firmy, np. Edubears, EduBEARS, EDU_BEARS,
EduBears szkoła, Centrum Edukacyjne Edu Bears itd. Stosuj zawsze tę samą nazwę!
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5. Czy Twoja domena internetowa ma adres spójny z nazwą firmy?

□

TIP: Adres strony www powinien być jak najprostszy, idealnie, gdyby była to po prostu nazwa Twojej
firmy. Domena nie powinna nazywać się angielski w Gliwicach, najlepsza szkoła edu bears itp.

6. Czy po tej nazwie łatwo Cię znaleźć w wyszukiwarce Google?

□

TIP: Użyj trybu incognito, co pozwoli Ci przejrzeć wyniki bez historii przeglądania. Dzięki temu
sprawdzisz, jak dobrze pozycjonuje się fraza z nazwą Twojej szkoły. W trybie incognito na wyniki
wyszukiwania nie mają wpływu pliki cookies, czyli takie, które personalizują wyniki wyszukiwań na
podstawie naszych wcześniejszych zachowań w Internecie. Jeśli korzystasz z Google Chrome, tryb
incognito włączysz w prawym górnym rogu paska przeglądarki.

7. Czy Twój służbowy mail i maile Twoich kluczowych pracowników mają w adresie
nazwę firmy?

□

TIP: Bardzo często dostajemy maile od naszych klientów i niestety w dużej części z nich
brakuje podstawowych informacji: imienia i nazwiska w podpisie maila, tematu wiadomości,
który od razu nakreśli, czego dotyczy sprawa, a także nazwy firmy i miejscowości, w której
się znajduje. Sam mail nierzadko wprowadza nas w błąd lub… niczego nie sugeruje, tak jak
np. anna.kowalska@gmail.com.

Równie ważne:
Twoje logo
8. Czy Twoja firma posiada logo?
9. Czy logo pasuje do nazwy i charakteru szkoły, nie jest zbyt dziecinne albo zbyt poważne?

□
□

TIP: Lepiej jeśli logo szkoły językowej nie jest za bardzo infantylne, bo może to zniechęcić
nastolatki i dorosłych. Jeśli bardzo zależy Ci na podkreśleniu osobnych gałęzi Twojej działalności,
możesz przygotować logo w dwóch wersjach: bardziej ogólnej oraz specjalnej z dopiskiem „Kids”
czy „Junior”.
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10. Czy logo jest przygotowane we wszystkich rodzajach plików i formatach?

□

TIP: Nasze metody i samo EDU BEARS mają zaprojektowane logo do druku, do użycia online,
na różne tła i powierzchnie. To zdecydowanie ułatwia produkcję materiałów z użyciem znaku
firmowego i buduje pozytywny wizerunek marki.

11. Jakie kolory i czcionki zostały użyte w Twoim logo?

TIP: Pamiętaj o tym, żeby z nich korzystać! To Twoje znaki rozpoznawcze, które gwarantują spójność
materiałów. Nie daj się skusić przypadkowo odkrytą, nową, piękną czcionką (tak, tak, wiemy, że nie
jest to łatwe).

CASE STUDY: W EDU BEARS używamy prostego, ale eleganckiego, płatnego kroju pisma Amsi Pro. Dzięki temu nasze
firmowe materiały się wyróżniają, a szansa na to, że konkurencja używa tej samej czcionki, znacznie maleje.

TIP: Materiały do druku i materiały przeznaczone do wyświetlania na ekranach powinny być
przygotowywane w innych przestrzeniach barwnych (CMYK oraz RGB). Określ dokładne parametry
Twoich kolorów firmowych i pilnuj, by tylko z nich korzystano.

Uzupełnij poniższe pola, wpisując wartości Twojego głównego koloru firmowego:

C
M
Y
K

R
G
B
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Co dalej?
Zrób dobre pierwsze wrażenie
Zobacz nasze krótkie wskazówki i sprawdź, które obszary wymagają Twojej uwagi. Uruchom swoją
stronę www i profile w social media, a następnie przeanalizuj poniższe podpowiedzi.
Online: www i social media
12. Czy projekt graficzny strony www jest zgodny z kolorami firmowymi i charakterem marki?
13. Czy informacje na stronie są aktualne?

□
□

TIP: Zakładka „aktualności” nie jest Ci potrzebna, jeśli nie zamierzasz jej uzupełniać. Ostatni wpis
sprzed kilku lat robi naprawdę złe wrażenie. Korzystasz z formularzy kontaktowych? Regularnie
sprawdzaj, czy są przesyłane w odpowiednie miejsce – nie chcesz przecież, żeby wiadomości klientów
przepadły. Pamiętaj również o aktualizowaniu zakładki „Kontakt” oraz upewnieniu się, czy wszystkie
podstrony i treści wyświetlają się poprawnie.

□

14. Czy strona szybko się ładuje?

CASE STUDY: Podczas audytu naszej strony www okazało się, że umieszczaliśmy na niej zdjęcia i grafiki, które bardzo
dużo ważyły. Nie popełnij naszego błędu i zwróć uwagę na pliki, które dodajesz.

15. Czy w grafikach publikowanych w social media korzystasz z logo Twojej szkoły i używasz
nie więcej niż dwóch krojów pisma?
16. Czy publikowane materiały mają elementy wspólne i odbiorca kojarzy je z Twoją szkołą?
17. Czy grafiki mają wymiary dopasowane do wymogów wybranych social mediów?

□
□
□

TIP: Pamiętaj, żeby regularnie sprawdzać wymiary grafik – niestety potrafią się często zmieniać.
Informacji możesz szukać na branżowych grupach FB lub po prostu w wyszukiwarce Google.
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□
□

18. Czy na profilu swojej firmy masz uzupełnione informacje i dane kontaktowe?
19. Czy Twoje posty wyświetlają się w dobrej jakości?

TIP: Na użytek w social media dobrze publikować pliki w formacie .png, który najlepiej sprawdza się
w przypadku grafik z tekstami, logo i innymi elementami. Z kolei zdjęcia, które zawierają bogatą ilość
kolorów i detali, powinny być zapisywane jako pliki .jpg.

Materiały reklamowe
20. Czy posiadasz materiały promocyjne do wręczania potencjalnym klientom? Wymień poniżej
to, co już masz. Zbierz wszystko w jednym miejscu i zastanów się, czego Ci brakuje, a z czego nie
będziesz już korzystać.

21. Czy w projektach reklamowych są używane kolory firmowe i logo w odpowiedniej wersji?

□

TIP: Uważnie sprawdzaj projektowane dla Ciebie materiały. Lepiej poświęcić chwilę czasu i przejrzeć
propozycje, niż później rozdawać ulotki ze złym kolorem w logo lub błędnymi danymi kontaktowymi
(tak tak, znamy takie przypadki!).

Wygląd szkoły
22. Czy budynek z siedzibą Twojej szkoły jest oznaczony z zewnątrz?
23. Czy wewnątrz budynku można znaleźć materiały z Twoim logo?
24. Czy w zasięgu klientów znajdują się materiały reklamowe, z którymi mogą zapoznać się
przed/po zajęciach lub czekając na swoje dziecko?

□
□
□

TIP: Szczegóły robią różnicę. Przygotuj dla klientów wydrukowane artykuły, ułóż ulotki z informacjami
o innych kursach w dostępne dla nich miejsca. Niech opatrują się ze znakami Twojej marki i mają jak
najwięcej okazji poznać Twoją ofertę.
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25. Czy raz na jakiś czas przyglądasz się dotychczasowym materiałom i usuwasz te, które
nie są już aktualne?

□

TIP: Niepotrzebne przedmioty i reklamy wyrzucaj bez sentymentu. Jeśli coś nie pasuje do bieżących
projektów, nie ma sensu tego trzymać, tylko dlatego, że zostało to wyprodukowane.

Gadżety dla klientów
Nietrudno zauważyć, że na rynku pojawiają się różne trendy dotyczące gadżetów reklamowych:
raz są to bransoletki, innym razem długopisy, później teczki czy segregatory dla kursantów. Kiedy
konkurencja takie oferuje, trudno się oprzeć pokusie i nie zrobić swoich. Często jednak kończy się to
tak, że projekty przygotowywane są w pośpiechu i w efekcie nie pasują do reszty. Połóż obok siebie
dwa gadżety reklamowe Twojej szkoły. Czy widać, że promują tę samą markę?
Poniżej przykład serii gadżetów dla kursantów TEDDY EDDIE, które przygotowaliśmy z okazji 10-lecia metody.

TIP: Nie ulegaj presji i przemyśl każdy gadżet, który masz ochotę wyprodukować. Czy pasuje do
Twojej szkoły? Czy na pewno przyda się klientom? Jeśli wahasz się z odpowiedzią, lepiej zrezygnuj
z tego pomysłu.
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Na koniec:
detale
Wiemy, że wszystkie punkty, które opisaliśmy powyżej, wymagają dużych nakładów pracy. Przygotuj
się do zmian, a krok po kroku, z dobrym planem, wsparciem grafika albo agencji marketingowej,
poradzisz sobie w jeden rok szkolny i w nowym sezonie Twoja szkoła… będzie profesjonalna jak bank!
Kiedy zajmiesz się najważniejszymi sprawami, zadbaj o ostatnie detale, możesz to zrobić
samodzielnie:
• przygotuj stopkę maila dla siebie i pracowników: zaplanuj miejsce na imię, nazwisko,
stanowisko w firmie, dane kontaktowe, dane firmy oraz logo
• dodaj logo firmy na szablon faktur, które wystawiasz
• opracuj szablon (np. w PowerPoint), według którego będziesz przygotowywać wszystkie
prezentacje firmowe, w tym szkolenia dla lektorów czy przedstawianie nowej kadrze misji
i charakteru firmy
TIP: W prezentacji wystarczy użyć motywu z przygotowanych wcześniej ulotek oraz elementów
grafik z Twoich profili w social media. Osiągniesz spójność materiałów i jednocześnie wykorzystasz
to, co już opracowano.

• zaprojektuj papier firmowy z danymi firmy – przyda Ci się to, żeby złożyć ofertę np. na kursy
biznesowe
TIP: Najprostszy papier firmowy składa się z logo firmy i informacji kontaktowych, które masz już
gotowe na potrzeby stopki w mailu.

• na koniec całego procesu zmian zrób sobie prezent i zamów firmowe wizytówki. Wybierz
wyjątkowy i nietuzinkowy projekt (oczywiście spójny z resztą Twoich materiałów), który
wyróżni Cię spośród konkurencji. Możliwości jest naprawdę wiele, do wyboru masz różne
faktury papieru oraz zdobienia. Za ciężką pracę nad własnym biznesem należy się odrobina
ekstrawagancji!
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Potrzebujesz więcej wskazówek?
Skontaktuj się z nami!
Julia Adamczak
Marketing Specialist
+48 603 456 492
julia.adamczak@edubears.pl

Odwiedź nasz
fanpage:
facebook.com/EduBearsPL

www.edubears.pl

