Prosta
franczyza –
Edukido Mini
z Gwarancją Zwrotu z Inwestycji

ROZPOCZNIJ WŁASNĄ DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNĄ
W MNIEJSZEJ MIEJSCOWOŚCI, GMINIE I POWIECIE
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w Polsce

Edukido Polska Sp. z o.o.
ul. Związkowa 4
20-148 Lublin
KRS:0000635658
NIP: 7123318499
REGON: 365328373

Materiały informacyjne dla osób,
które chcą zdobyć dodatkowe
źródło dochodu, ucząc dzieci
metodologią Edukido.

edukido.com.pl

Idea Edukido
Edukido to unikalny program
zajęć edukacyjnych dla dzieci
w wieku od 3 do 12 lat.

Edukido tłumaczy
dzieciom świat
przy pomocy
klocków LEGO®

Zabawa jest najlepszą
zachętą do nauki
Edukido wspiera rozwój dzieci
i pomaga im zdobywać
kompetencje, które z łatwością
wykorzystają podczas szkolnych
lekcji oraz w życiu codziennym.

Pytania i eksperymenty
pozwalają dzieciom
zrozumieć świat

Nauki humanistyczne
i techniczne nie mają barier
Pokazujemy dzieciom, że nauki humanistyczne
i techniczne mogą się przenikać. Wystarczy
odrobina dociekliwości i umiejętność myślenia
poza utartymi schematami. Odkrywanie nowych
terytoriów myślowych to dla dzieci ogromna
frajda i niezapomniana przygoda!
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Na czym polega działalność
w ramach Edukido Mini
Licencja Edukido Mini
opiera się na warsztatach
szkolnych i przedszkolnych
Są to zajęcia jednorazowe:
z konkretnych przedmiotów
(geografia, przyroda, matematyka,
fizyka, religia i inne),
na tematy okazjonalne
(np. symbole narodowe, pierwszy dzień
wiosny, mikołajki itp.).

Zarabiasz, organizując warsztaty
edukacyjne oparte na klockach LEGO®.

Zajęcia są prowadzone i moderowane
przez instruktora, a dzieci realizują scenariusz przy pomocy klocków.

Koncentracja na jednym
produkcie, który
sprzedajesz regularnie
tym samym klientom
Jako franczyzobiorca nie ponosisz pełnych kosztów i możesz skupić się na
jednym produkcie - warsztatach edukacyjnych, które oferujemy w placówkach oświatowych.
Miejscem prowadzenia zajęć są szkoły,
przedszkola, biblioteki, domy kultury.

Z pełną ofertą Edukido zapoznasz się
na stronie internetowej edukido.com.pl
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Ile zarobisz na warsztatach
Edukido?
Symulacja przychodów i kosztów w przypadku organizacji
40 warsztatów miesięcznie.

WARTOŚĆ INWESTYCJI

11 000 ZŁ

licencja, wyłączność, scenariusze...
materiały marketingowe na start
klocki, akcesoria

0 zł
0 zł
11 000 zł

KOSZTY MIESIĘCZNE

3 156 ZŁ

ZUS (po dwóch latach działalności)
telefon
marketing
paliwo
fee

1 350 zł
50 zł
150 zł
250 zł
1 356 zł

PRZYCHODY MIESIĘCZNE

7 200 ZŁ

średni przychód z 1 warsztatu = 180 zł
40 warsztatów* x 180 zł
średnio 2 warsztaty na dzień

DOCHÓD MIESIĘCZNY
przed opodatkowaniem

7 200 zł

4 044 ZŁ

Docelowo można organizować nawet 80 warsztatów miesięcznie,
co daje 11 244 zł prognozowanego dochodu miesięcznie.

3

Co otrzymujesz w Edukido?
Prosty i skuteczny model biznesowy zbudowany
na bazie 25 lat doświadczenia
Markę, która kojarzy się z zabawą, nauką, pasją
i poznawaniem świata
Wyłączność na danym terenie
Zestaw scenariuszy warsztatów Edukido i ich stała aktualizacja
Szczegółowy podręcznik operacyjny w obszarach: promocji
i sprzedaży, relacji z klientami, prowadzenia zajęć
Pełny zakres szkoleń dla franczyozobiorców
i instruktorów
Gotowe zestawy klocków, akcesoria niezbędne do
prowadzenia licencjonowanych zajęć
Pakiet materiałów marketingowych na start, podstrona
internetowa i adres pocztowy w domenie

Zrób pierwszy krok
Porozmawiaj z nami
+48 506 051 515
franczyza@edukido.com.pl
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Jak zabezpieczyliśmy Cię
przez ryzykiem?
Najważniejsze jest to, że nie zapłacisz
opłaty wstępnej. Jej koszt wynosi zatem
dla Ciebie 0 zł.

Na czym ona polega
Gwarancja Zwrotu z Inwestycji?
Jeżeli w ciągu pierwszego roku działalności Ty jako franczyzobiorca Edukido odnotujesz mniejszy przychód z zajęć, niż wynosi suma miesięcznych
opłat licencyjnych – wówczas spółka Edukido Polska zwróci Ci powstałą
różnicę. Jej kwota zostanie później odjęta od kolejnych opłat miesięcznych wnoszonych przez franczyzobiorcę.
Dzięki temu innowacyjnemu rozwiązaniu zabezpieczamy Cię przed ryzykiem niepowodzenia. Nie wnosisz bowiem opłaty początkowej, kupujesz
tylko zestaw klocków, który my w razie niepowodzenia możemy odkupić,
a dodatkowo otrzymujesz zapisaną w umowie gwarancję tego, że opłaty
miesięczne w pierwszym roku nie będą wyższe niż jego przychody.
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Załóż biznes edukacyjny
z Gwarancją Zwrotu z Inwestycji*,
bez opłaty wstępnej

ZŁ

Edukido to autorski program
zajęć edukacyjnych dla dzieci
w wieku od 3 do 12 lat.
Edukido tłumaczy dzieciom
świat przy pomocy klocków.
Czy wiesz,
co to jest mimośród? :)

ZŁ

brak opłaty wstępnej

ZŁ pakiet materiałów
promocyjnych
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ZAPYTAJ O GWARANCJĘ ZWROTU Z INWESTYCJI

+48 506 051 515, franczyza@edukido.com.pl

*Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
Jeśli jesteś zainteresowany, zapytaj nas o szczegóły promocji. Promocja dotyczy wariantu licencji “Edukido Mini”.

edukido.com.pl

