
OFERTA

WSPÓŁPRACY

właściciel marki Teddy Eddie - licencjonowanej 

metody nauczania języka angielskiego 

dla dzieci w wieku 2–7 lat 
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KOGO SZUKAMY?

To właśnie Teddy Eddie pomoże Ci osiągnąć sukces!

Licencja Teddy Eddie pomoże Ci rozwinąć swoją szkołę językową, niezależnie od tego, czy już prowadzisz działania, czy dopiero 

planujesz start swojego biznesu. Pewny i doświadczony partner, jakim jest Edu Bears, sprawi, że zbudujesz solidny sektor kursów 

dla dzieci, dzięki czemu pozyskasz wieloletnich klientów i wyróżnisz się na tle konkurencji. Nawet jeśli nie masz jeszcze oferty 

dla najmłodszych lub wydaje Ci się, że prowadzisz za mało grup, żeby inwestować w licencję, nie czekaj. 

Dobrze wiemy, że właściciel szkoły językowej musi zadbać o wszystko. Dlatego licencja na nauczanie metodą Teddy Eddie to nie 

tylko świetne kursy dla dzieci, ale również kompleksowe wsparcie dla licencjobiorców, a w nim: narzędzia do wdrażania, szkolenia 

i kontroli lektorów, procedury utrzymywania kontaktu i relacji z rodzicami, materiały do promocji kursów, grafiki, projekty, treści, 

informacje, umowy, formularze, pomysły i wiele, wiele innych.

Naszą ofertę kierujemy do osób, którym zależy na kursie z przemyślanym rozkładem materiału i gwarancji najwyższych 

standardów. Metoda Teddy Eddie określa również sposób oraz częstotliwość weryfikacji i oceny pracy lektora. Nadzór metodyczny 

to element, który wpływa pozytywnie na jakość prowadzonych zajęć, a w efekcie na liczbę zainteresowanych lekcjami.

Zapraszamy do współpracy:

 przedsiębiorczych lektorów, którzy planują otwarcie swojej szkoły.

 właścicieli szkół językowych, którzy chcą stworzyć lub rozwinąć sektor kursów 

dziecięcych i wyróżnić się swoją ofertą,

 właścicieli szkół językowych, którzy mają doświadczenie w prowadzeniu biznesu, 

ale potrzebują uporządkowanej metody nauczania, w którą łatwo wdrożyć 

lektorów,

Jeżeli jesteś w jednej z tych grup, 

skontaktuj się z nami!

Ř

Ř

Ř

Podsumowując, otrzymasz gotowy system nauczania dzieci, 

który pomoże Ci uporządkować ofertę Twojej szkoły!
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DLACZEGO EDU BEARS?

Teddy Eddie dla dzieci w wieku 2–7 lat, Savvy Ed dla dzieci w wieku 7–10 lat oraz Edward's League dla dzieci 

w wieku 11–14 lat.

Produktami Edu Bears są metody nauczania języka angielskiego: 

W roku szkolnym 2021/2022 naszymi metodami uczy się blisko 35 000 kursantów i to w aż 4 krajach!

Jako partner biznesowy Edu Bears uzyskasz szereg wskazówek i porad, jak prowadzić szkołę językową. Licencja 

na nasze metody nauczania to jasne zasady współpracy, ogromne wsparcie i proste warunki do spełnienia.

Mamy wszystko, co tylko jest potrzebne do stworzenia solidnego fundamentu szkoły językowej, zbudowania 

silnego sektora kursów dziecięcych i zapewnienia właścicielowi placówki edukacyjnej wieloletniego planu 

utrzymania klienta. Wiemy, jak prowadzić szkołę językową i dzielimy się tą wiedzą z naszymi partnerami!

Teddy Eddie to licencjonowana metoda nauczania języka angielskiego dla dzieci w wieku 2–7 lat.

Nominacja do międzynarodowej nagrody ELTons – Teddy Eddie został uznany za jeden z najbardziej 

innowacyjnych kursów na świecie!

Naszym głównym założeniem jest łączenie prawdziwej nauki z doskonałą zabawą. Dlatego też zajęcia 

Teddy Eddie są pełne autentycznego i komunikacyjnego języka, który uaktywniany jest poprzez to, 

co dzieci lubią najbardziej – gry, zabawy, piosenki, bajki, słuchowiska, ilustracje i zabawki.

ELTons

350
CENTRÓW

METODY

* dane z 2022 roku

Mówią o nas liczby!

Poziomy Teddy Eddie

Ponad 350 Akredytowanych Centrów Metody 

w Polsce, Czechach, Słowacji i w Hiszpanii*.

Dzięki Teddy Eddie zyskujesz wieloletnich klientów! Nasi partnerzy 

mogą zakupić licencje na kolejne metody nauczania: Savvy Ed, która 

jest kontynuacją metody dla dzieci szkolnych, zaawansowanych 

językowo, w wieku 7–10 lat oraz Edward's League dla dzieci w wieku 

11–14 lat.

Teddy Eddie – licencjonowany angielski dla dzieci w wieku 2–7 lat

START

2-3 LATA

STANDARD

4-5 LAT

ABC

5-6 LAT

SCHOOL

6-7 LAT
pierwsze słowa i zdania pierwsze rozmowy początki czytania czytanie tekstów

35 000
KURSANTÓW

4 KRAJE



SZKOLENIA

Dla nowych partnerów biznesowych przygotowaliśmy szkolenie 

Managera Metody. Jego celem jest sprawne wdrożenie właścicieli 

i managerów szkół językowych w zasady współpracy oraz 

udzielenie istotnych wskazówek dotyczących uruchomienia kursów 

Teddy Eddie.

Szkolenie Managera Metody

Dzięki szkoleniu Managera Metody zyskasz pewność, że licencja 

Teddy Eddie pomoże wyróżnić Twoją szkołę na rynku, dowiesz się, 

z ilu gotowych materiałów marketingowych możesz korzystać i jak 

rozmawiać z klientem, żeby wybrał właśnie Twoją ofertę. Omówimy 

ewentualne obiekcje rodziców kursantów, dzięki czemu będziesz 

wiedzieć, jak wytłumaczyć cenę kursu i częstotliwość zajęć 

odbywających się dwa razy w tygodniu. Przekonasz się również, 

że metoda Teddy Eddie jest świetnie opracowanym, gotowym 

systemem do nauczania dzieci i ogromnym ułatwieniem dla 

lektora, którego nie ogranicza jednak w korzystaniu z własnych, 

kreatywnych pomysłów.

Szkolenia lektorskie

Szkolenia dla lektorów składają się z trzech etapów: teorii, praktyki 

oraz tematycznych webinarów online. Uczestnicy poznają 

podstawy metody Teddy Eddie, elementy lekcji, poziomy metody 

i Plac Zabaw, czyli naszą aplikację edukacyjną dla dzieci. 

W trakcie warsztatów lektorzy uczą się planować i przeprowadzać 

najważniejsze elementy lekcji Teddy Eddie z uwzględnieniem trzech 

faz nauczania. Omawiamy również sposoby na to, jak dbać 

o kontakt z rodzicem.

W warsztatach lektorskich mogą uczestniczyć także osoby, które nie 

uczą, np. właściciel szkoły, manager lub pracownik biura 

odpowiedzialny za kontakt z klientem. Udział w warsztatach 

umożliwia lepsze poznanie metody, co ułatwia późniejsze 

przedstawianie oferty rodzicom i przekłada się na wzrost sprzedaży 

kursów.

edubears.pl
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OFERTA WSPÓŁPRACY

Najważniejsza jest dla nas transparentność zasad współpracy. Jednorazowa opłata licencyjna zapewni Ci wyłączność 

na określonym terytorium, a za szkolenia zapłacisz tylko w pierwszym roku po podpisaniu umowy. Koszty Pakietów Edukacyjnych 

pomożemy Ci wkalkulować w cennik, dzięki czemu wliczysz je w cenę kursu. Możesz się również zdecydować na rozdzielenie ceny 

Pakietów i ceny kursu. Przedstawimy Ci argumenty za każdym z rozwiązań, a Ty podejmiesz najlepszą dla siebie decyzję!

CENNIK 2022 licencji i szkoleń

OPŁATA LICENCYJNA

gwarantująca wyłączność na określony obszar i stałe
wsparcie metodyczno-biznesowe;

Proponujemy również rozłożenie opłaty licencyjnej na dogodne raty:

miesięcznie przez rok, 
potem 0 zł

opłata jednorazowa, potem 0 zł

obowiązkowe tylko w pierwszym roku;

za pierwszą osobę za pierwszą osobę za drugą osobę

za każdego lektora, w drugim i kolejnych latach współpracy

dla osób, które nie będą uczyć za pomocą metody 
(np.: właściciel, sekretarka)

 w drugim i kolejnych latach współpracy,
dla kadry managerskiej

za trzecią osobę
za czwartą

i każda kolejną osobęza drugą i kolejne osoby

obowiązkowe w pierwszym roku współpracy; 

W  kolejnych latach licencjobiorca lub osoba przez niego wyznaczona 
może uzyskać prawo do samodzielnego szkolenia swoich lektorów.

miesięcznie przez 2 lata, 
potem 0 zł

875 zł 460 zł

WARSZTATY LEKTORSKIESZKOLENIE 
MANAGERA METODY

550 zł 500 zł 450 zł

400 zł

200 zł

406,50 zł

400 zł1300 zł 406,50 zł

DWUDNIOWE SZKOLENIE WDRAŻAJĄCE
dla właściciela lub managera

++

10 000 zł

1 076,25 zł brutto

12 300,00 zł brutto

565,80 zł brutto

1600,00 zł brutto 500,00 zł brutto 675,50 zł brutto

492,00 zł brutto

246,00 zł brutto

615,00 zł brutto 553,50 zł brutto 492,00 zł brutto

500,00 zł brutto

Obowiązuje od 01.01.2022

GRATISY NA START:

EDDIE’S BOX 
STARTER

EDDIE’S BOX 
REFILL

PAKIET LEKTORA
DO WYBRANEJ KSIĘGI

CERTYFIKAT
AKREDYTOWANEGO 
CENTRUM METODY
TEDDY EDDIE

OKAZOWY PAKIET 
EDUKACYJNY

PAKIET MATERIAŁÓW 
PROMOCYJNYCH:

THE LICENCE MANUAL

TWOJE LOGO

Zainwestuj w swoją szkołę językową 

i pozwól licencji Teddy Eddie zarobić 

na Twój sukces!
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ETAPY NAWIĄZANIA WSPÓŁPRACY

Skontaktuj się z nami telefonicznie lub mailowo, a sprawdzimy, czy terytorium, na 

którym chcesz prowadzić zajęcia Teddy Eddie, jest dostępne. Omówimy warunki 

współpracy i zdecydujesz, czy licencja na metodę Teddy Eddie jest właśnie dla Ciebie. 

Nie zwlekaj! Wiele obszarów jest już zajętych!

Umówimy się na spotkanie online, żeby lepiej się poznać i porozmawiać 

o każdym aspekcie współpracy. Pokażemy Ci, co dostaniesz w ramach opłaty 

licencyjnej oraz opowiemy o tym, jak będziemy wspierać w rozwoju Twoją szkołę. To 

spotkanie to okazja do przekonania się, czy masz ochotę zostać naszym partnerem.

Po zapoznaniu się z umową licencyjną zadaj nam wszystkie pytania, jakie tylko Ci się 

nasuną. Zależy nam na tym, żeby Twoja decyzja o zakupie licencji była podjęta na 

podstawie kompletu informacji. Gwarantujemy przejrzyste zasady współpracy.

Podpisz umowę i zostań licencjobiorcą metody Teddy Eddie! Gratulacje, Twoja szkoła 

może się już nazywać Akredytowanym Centrum Metody Teddy Eddie. Pozostaje tylko 

wziąć udział w szkoleniu Managera Metody oraz w warsztatach lektorskich, 

a następnie rozwijać swoją firmę i poszerzać liczbę grup kursantów.

KONTAKT

SPOTKANIE VIDEO

SZCZEGÓŁY WSPÓŁPRACY

UMOWA

Etap II 

Etap III 

Etap IV 

Etap I 
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REKOMENDACJE NASZYCH PARTNERÓW

Jak działa metoda Teddy Eddie i jakie korzyści przynosi współpraca z Edu Bears? 

Poznaj opinie właścicieli Akredytowanych Centrów Metody.

Przed wprowadzeniem kursów Teddy Eddie w mojej szkole językowej bazowałam głównie 

na klientach biznesowych, kursach unijnych, a sektor dziecięcy był dla nas jedynie drobną 

częścią pracy. Często czytałam bardzo pozytywne opinie na temat metody Teddy Eddie i po 

szczegółowej analizie, rozmowach z przedstawicielami tej firmy oraz innymi szkołami 

posiadającymi licencję, postawiłam na wprowadzenie misiowych kursów także u nas. 

Uznana metoda Teddy Eddie przyciągnęła dziesiątki młodych kursantów. Mieszkańcy 

naszego miasta okazali spore zainteresowanie kursem, który pojawił się u nas w szkole, ale 

także w placówkach przedszkolnych. W pierwszym roku działalności przekroczyliśmy liczbę 

100 nowych uczniów.

Licencja Teddy Eddie pomogła nam w zdefiniowaniu naszej oferty językowej 

dla najmłodszych kursantów. Uporządkowała również strukturę naszej firmy, jeśli chodzi 

o niezbędną i podstawową dokumentację oraz materiały związane z prowadzeniem szkoły, 

które zapewnia nam i na bieżąco aktualizuje Edu Bears. Licencja sprawiła również, że nasza 

szkoła kojarzy się z wysoką jakością nauczania, bo takie są właśnie standardy metody Teddy 

Eddie. Podsumowując, najmłodsi kursanci przychodzą do nas z radością, bo „kochają bawić 

się z misiem”, a rodzice są dumni i zadowoleni z efektów, jakie przynosi ta wesoła, ambitna 

i dokładnie przemyślana metoda.

W I roku naszej licencji miałyśmy 59 misiowych uczniów, w obecnym aż 313. Mamy poczucie 

małego sukcesu, jesteśmy nakręcone na dalsze działania i rozwój. Widzimy szybkie efekty 

naszych podopiecznych, widzą to również ich rodzice, którzy polecają nas dalej. W tej chwili 

każdą rzecz możemy przedyskutować z mądrzejszymi i bardziej doświadczonymi od nas 

(licencjodawca i inni licencjobiorcy, z którymi mamy kontakt). Otrzymujemy mnóstwo 

wsparcia ze strony licencjodawcy w każdej kwestii – od metodycznych, przez lektorskie do 

zarządzania. Dostałyśmy kompletny produkt, który sam się sprzedaje. Wystarczy chęć 

i umiejętność poprowadzenia zajęć. Nie musimy się martwić o materiały, metodykę, książki. 

Nie jesteśmy same – nawet kiedy COOLKIDS ACADEMY było jednoosobową działalnością, 

było jednocześnie częścią zespołu Edu Bears.

Ida Kozubska, YOUR SUCCESS Kutno

Dominika Bródka i Paulina Głębocka - właścicielki ENGHOUSE Wałbrzych

Olga Prożalska i Monika Witkoś - właścicielki COOLKIDS ACADEMY Piaseczno

Chcesz usłyszeć więcej opinii? 

Zapytaj o nas w dowolnym Akredytowanym Centrum Metody Teddy Eddie:

hּמps://edubears.pl/lokalizacje

https://youtu.be/Sjo3Fmv2-BM
https://edubears.pl/lokalizacje/
https://youtu.be/QdxghefkALk
https://youtu.be/5dFO_MItKuc
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KURSY SILNA MARKA TWOJEJ SZKOŁY + PERFEKCYJNY SEKRETARIAT

Oprócz licencji na nasze metody nauczania w ofercie Edu Bears znajdziesz również 

kursy video, dzięki którym Twoja szkoła językowa wyprzedzi konkurencję!

•  właścicieli szkół językowych,

Dla kogo jest ten kurs?

•  managerów szkół językowych.

3.  Przeanalizujesz i wdrożysz działania szkolnej kadry.

Korzyści:

2.  Zbudujesz spójny wizerunek Twojej szkoły online i offline.

Już dziś zacznij budować wizerunek swojej marki!

5.  Ustalisz, jaką rolę chcesz odgrywać w swojej szkole.

1.  Przemyślisz fundamenty swojej szkoły i wytyczysz ścieżkę działania i rozwoju.

Kurs „Silna marka Twojej szkoły” nauczy Cię, w jaki sposób krok po kroku pracować nad 

wizerunkiem szkoły językowej tak, aby był on spójny z celami, jakie sobie stawiasz, 

a w dalszej perspektywie zaowocował rozwojem, który pozytywnie wpłynie na stan 

Twojego konta.

Brzmi ciekawie? DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ!

4.  Przyjrzysz się swoim klientom z innej perspektywy.

Kurs przeznaczony jest dla:

•  pracowników biur obsługi klienta.

Kurs „Perfekcyjny sekretariat” pomoże Ci stworzyć w Twojej szkole językowej 

miejsce, które będzie synonimem najwyższych standardów obsługi 

i sprzedaży.

•  pracowników sekretariatów,

4.  Zgłębisz tajniki przyjaznej windykacji.

Kurs przeznaczony jest dla:

Dla kogo jest ten kurs?

5.  Doprowadzisz do perfekcji obsługę klienta.

Korzyści

Brzmi interesująco? DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ!

Nie czekaj, rozpocznij pracę nad perfekcyjnym sekretariatem już teraz!

1.  Uporządkujesz swoje działania, wiedzę i… biurko!

3.  Dowiesz się, jak budować i wykorzystywać potęgę relacji międzyludzkich.

Zamów kurs!

2.  Poznasz praktyczne narzędzia wspierające Twoją codzienną pracę.

SILNA MARKA
TWOJEJ SZKOŁY

PERFEKCYJNY 
SEKRETARIAT

Zamów kurs!

Zamów kurs!

https://edubears.pl/kursy/perfekcyjny-sekretariat/?utm_source=offer&utm_medium=TE&utm_campaign=online
https://edubears.pl/kursy/perfekcyjny-sekretariat/?utm_source=offer&utm_medium=TE&utm_campaign=online
https://edubears.pl/kursy/silna-marka/?utm_source=offer&utm_medium=TE&utm_campaign=online 
https://edubears.pl/kursy/silna-marka/?utm_source=offer&utm_medium=TE&utm_campaign=online 
https://edubears.pl/kursy/perfekcyjny-sekretariat/?utm_source=offer&utm_medium=TE&utm_campaign=online


KONTAKT

Masz pytania? 

Skontaktuj się z nami!

Adam Jańczak
Key Account Manager

tel. +48 726 204 762

Maciej Janas
Key Account Specialist

tel. +48 783 149 385

edubears.pl

LICENCJA TEDDY EDDIE

maciej.janas@edubears.pladam.janczak@edubears.pl

http://licencja.teddyeddie.pl/


Odwiedź naszą stronę na Facebooku:

            facebook.com/EduBearsPL

edubears.pl

www.edubears.pl
www.facebook.com/EduBearsPL
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