
 
Właściciel oddziału - Partner w sukcesie 

 
EDUN Korepetycje to ogólnopolska sieć profesjonalnych centrów korepetycyjnych oferujących regularne 

korepetycje stacjonarne, kursy przygotowujące do końcowych egzaminów szkolnych oraz korepetycje online. 
Cechuje nas indywidualne podejdzie do potrzeb każdego naszego ucznia.  
 
Rozwój Edun z dynamicznym rozkwitem rynku korepetycji w sektorze edukacyjnym na 
przestrzeni lat w Polsce: 

 
 

KIM JEST NASZ PARTNER? 
 
Szukamy ludzi pełnych pasji, pragnących realizować swoje marzenia. Posiadających żyłkę 
przedsiębiorcy oraz chcących osiągać ponadprzeciętne zyski. 
 
Nasz Partner: 

 Otworzy oddział Edun Korepetycje na podległym terenie.  
 Posiada zacięcia menadżerskie.  
 Jest otwarty i chętnie się uczy. 

 
Co Zyskujesz:  

 Możliwość korzystania z nazwy, marki oraz logo „EDUN Korepetycje” 

 Stronę internetową swojego centrum korepetycyjnego umożliwiającą szeroką personalizację 

 Dostęp do systemu zapewniającego efektywną metodykę prowadzonych korepetycji 

 Dostęp do platformy on-line umożliwiającej prowadzenie korepetycji przez Internet 

 Podręcznik standardów opisujący organizacje działalności operacyjnej firmy i zawierający 
niezbędne dokumenty umożliwiające jej prowadzenie (know-how) 

 Pomoc przy wyborze lokalizacji centrum korepetycyjnego oraz kadry dydaktycznej 

 Szkolenie wstępne przed uruchomieniem działalności 

 Coaching menedżerski przez pełny tydzień działalności operacyjnej 

 Organizację działań marketingowych z uwzględnieniem uwarunkowań lokalnych 

 Intensywne doradztwo organizacyjne przez całe pierwsze 12 miesięcy działalności operacyjnej 

 Analizę działalności centrum korepetycyjnego oraz ciągłą wymianę doświadczeń biznesowych. 



 Sprawdzony i przetestowany model biznesowy firmy zapewniający wymierną przewagę 
konkurencyjną i realny zwrot z inwestycji 

 Zracjonalizowany koszt uruchomienia działalności firmy dzięki atrakcyjnemu pakietowi 
franczyzowemu i unikaniu „uczenia się na błędach” 

 Synergia działań marketingowych na skale ogólnokrajową 

 Działalność operacyjna prowadzona w oparciu o sprawdzone i powtarzalne standardy. 

 

 
 

PIOTR 
Dyrektor oddziału w Kielcach 

 

Piotr doświadczenie zdobywał udzielając korepetycji oraz przygotowując maturzystów w 
trakcie studiów. Niedługo po studiach rozpoczął współprace z EDUN Korepetycje i spełnił 
swoje marzenie o własnej firmie. Aktualnie jest to jeden z najlepszych oddziałów EDUN 
Korepetycje. 
 

Jeśli chcesz zrealizować własne ambicje i odnieść sukces jako Właściciel placówki pod 
szyldem EDUN Korepetycje. Skontaktuj się z nami wysyłając swoje CV na adres: 
franchising@edun.pl 
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