FRANCZYZA
SZYBKIEGO
ANGIELSKIEGO
METODĄ COLINA ROSE
najważniejsze informacje dla kandydatów

Wszystko
co powinieneś
wiedzieć

TU JESTEŚMY!
Posiadamy sieć blisko 40 prężnie działających placówek własnych oraz
franczyzowych na terenie polski i właśnie wyruszamy na podbój świata.
Jesteśmy wyłącznym dystrybutorem kursów językowych prowadzonych
Metodą Colina Rose.

Szkoły Partnerskie Sieci SzybkiAngielski.pl w Polsce

Zrozumienie
nowoczesnej edukacji
Aby otworzyć autoryzowaną placówkę Metody Colina Rose, musisz
wiedzieć, czym jest – a czym nie jest – nowoczesna edukacja. Przede
wszystkim, powinieneś intuicyjnie rozumieć, że dobra zabawa nie stoi
w sprzeczności z nauką, że praca lektora to nie tylko 60 minut zajęć,
a motywacja jest najważniejszym czynnikiem sukcesu Twojego Klienta.
Otwarty umysł to tylko jedna z cech, których szukamy u kandydatów.
Oprócz tego musisz naprawdę lubić ludzi i być gotowym podjąć wysiłek,
aby pomóc Kursantom zrealizować ich cele w zakresie opanowania
języka obcego. Całej reszty Cię nauczymy!

Ty chcesz osiągnąć sukces,
a my chcemy Ci to umożliwić
Jeżeli chcesz zostać właścicielem jednej z naszych
najlepszych Szkół Partnerskich i do tego:

◆ stale rozwijasz się i uczysz nowych umiejętności,
◆ chcesz i lubisz brać udział w szkoleniach i konferencjach,
◆ chcesz dobrze uczyć i zarabiać pieniądze,
◆ lubisz pracę w zespole,
◆ potrafisz na bieżąco analizować sytuację swojej firmy,
◆ mają żyłkę biznesową,
◆ masz pozytywne nastawienie do pracy z klientem,
◆ stawiasz na najwyższą jakość i dbasz o standardy,
◆ pracowałeś wcześniej z dziećmi (będzie to dodatkowym
atutem)

TO SZUKAMY WŁAŚNIE CIEBIE!

Wielkość miasta
Szkołę Partnerską możesz otworzyć w miejscowości, która ma
minimum 25 tysięcy mieszkańców, a w wyjątkowych sytuacjach
ta liczba może być nieco mniejsza.
Przykład: jedna z naszych placówek działających w mniejszej
miejscowości radzi sobie doskonale, oferując kursy Metody Colina Rose
w

firmach.

Jeśli

masz

doskonale

rozwiniętą

sieć

kontaktów

biznesowych, możesz spróbować tego modelu. Zawsze jednak będzie
to zależne od decyzji Zarządu Instytutu Colina Rose.

Wyłączność Metody Colina Rose
w zakresie kursów angielskiego
dla dorosłych i dzieci
Uczymy zupełnie inaczej niż tradycyjne szkoły językowe.
Nasza Metoda bazuje na najnowszej wiedzy na temat działania
mózgu i procesów uczenia się. Dlatego oczekujemy, że nasze
autoryzowane placówki będą oferować kursy angielskiego dla
dorosłych i dzieci wyłącznie naszą Metodą.

Opłata franczyzowa
i sposób rozliczeń
Opłata wstępna za przystąpienie szkoły do systemu franczyzowego
Szybkiego Angielskiego Instytutu Colina Rose wynosi łącznie 25000
PLN plus 3680 PLN VAT. Z kwoty tej Instytut przeznaczy 6000 PLN
brutto na sfinansowanie zarządzanej przez Instytut kampanii
reklamowej nowej szkoły w Internecie w początkowym okresie
działalności. Ponadto, Instytut udzieli szkole 100% rabatu na prowizję
od pierwszych dziesięciu sprzedanych kursów, czyli łącznie 10000
PLN, o ile zostaną one sprzedane w okresie do 4 miesięcy od
otwarcia placówki dla Klientów.

Nasi franczyzobiorcy nie ponoszą żadnych stałych, ryczałtowych
opłat z tytułu przynależności do naszej sieci. Rozliczamy się w
oparciu o liczbę sprzedanych kursów. Opłata z tytułu sprzedanego
kursu obejmuje podręczniki (płacisz za ich przesyłkę), loginy do
platformy e-learningowej, obsługę bieżącą, a także pakiet szkoleń
sprzedażowych, marketingowych oraz trenerskich.

Czy otwierając autoryzowaną
placówkę metody Colina Rose
zyskujesz wyłączność na dany rejon?
Na obecnym etapie żadna z autoryzowanych placówek nie posiada
wyłączności na działalność w danym mieście czy regionie. Nie ma
takiej potrzeby, gdyż bardzo dbamy o naszych partnerów i nie robimy
niczego za ich plecami. W sytuacji, gdy zgłasza się do nas nowy
potencjalny franczyzobiorca, który chce otworzyć placówkę w pobliżu
już istniejącej, konsultujemy tę kwestię z obecnym franczyzobiorcą.
Dokładamy wszelkich starań, aby rozwiązać wszelkie trudności czy
wątpliwości w sposób konstruktywny dla obu stron i oferujemy bardzo
silne wsparcie m.in. sprzedażowe. Ostateczną decyzję jednak
zawsze podejmuje Zarząd Instytutu Colina Rose.

Jak powinien wyglądać lokal?
Kursy prowadzone Metodą Colina Rose to produkt bardzo wysokiej
jakości. Wymagamy od franczyzobiorców, aby wybrana przez nich
lokalizacja odzwierciedlała tę jakość. Nie musi to być ścisłe centrum,
ani najbardziej prestiżowa dzielnica w mieście, ale budynek, okolica
i dojazd powinny składać się na pozytywne doświadczenie Klienta.
Sam lokal także musi spełniać odpowiednie standardy – musi być
odpowiednio przestronny, czysty i schludny.

Na początku wystarczą:
◆ 2-3 salki, optymalna wielkość ok. 12-15 m² z podstawowym
wyposażeniem (m.in. tablica, markery, stolik, krzesła, komputer,
rzutnik lub telewizor)
◆ recepcja,
◆ mała poczekalnia,
◆ toaleta,
◆ kuchenka,
◆ szyld w widocznym miejscu
Zależy nam na stworzeniu niepowtarzalnego klimatu, tak aby Klienci czuli
się swobodnie i chętnie do nas wracali. Dlatego tak ważne jest miejsce
na zaparzenie kawy, której zapach niesie się po szkole, cukierki, świeże
kwiaty czy świece zapachowe. Wszystko to, w połączeniu z uśmiechem
osób w recepcji sprawia, że Twój Klient będzie zawsze przychodził
do szkoły z uśmiechem.

Przykładowe zdjęcia
autoryzowanych placówek

Dlaczego warto?
Autoryzowana placówka Metody Colina Rose oferuje najwyższy
standard edukacji językowej swoim Klientom oraz bardzo dobre
możliwości biznesowe franczyzobiorcom.

TO SIĘ OPŁACA!
Średnia sprzedaż w ciągu roku to około 1,5 kursu na każde 1000
mieszkańców. Zatem w mieście o populacji 100 000 mieszkańców,
średnia sprzedaż to około 150 kursów w ciągu roku.
Przykładem niech będzie nasza szkoła partnerska w Rzeszowie
(185 tys. mieszkańców), która w pierwszym roku swojej działalności
sprzedała 215 kursów.

Warunkiem sukcesu w sprzedaży jest zachowanie standardów
franczyzy (w zakresie Metody oraz Sprzedaży i Marketingu) oraz silne
nastawienie na cel z Twojej strony.

Dlaczego teraz?
Od momentu wybuchu pandemii otworzyliśmy aż 5 nowych Szkół
Partnerskich, które działają z sukcesem.
Dzięki bieżącej współpracy, relacji i kontakcie, które utrzymujemy
z naszymi partnerami, żadna z naszych autoryzowanych placówek
nie zamknęła, ani nie zawiesiła swojej działalności w wyniku
pandemii.

Bardzo

szybko
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rzeczywistości i zapewniliśmy możliwość dalszej sprzedaży oraz
realizacji kursów na najwyższym poziomie, dbając o komfort
i bezpieczeństwo naszych Kursantów.

Jakie szkolenia otrzymają
pracownicy i trenerzy?
◆ operacyjne, sprzedażowe i marketingowe - uzyskasz wszystkie
informacje potrzebne do sprawnego zarządzania szkołą oraz
do sprzedaży kursów,
◆ metodyczne dla trenerów językowych (dwuetapowe szkolenie
z

warsztatem

metodycznym

i

pracą

z

narzędziami

wykorzystywanymi w trakcie kursów),
◆ dostęp do Akademii Dobrych Praktyk – autorskiego narzędzia,
gdzie znajdują m. in. filmy instruktarzowe i webinary ekspertów,
wszystkie szkolenia są realizowane bezpłatnie.

Dodatkowo otrzymasz:
◆ gotowe lesson plany,
◆ dodatkowe materiały wykorzystywane na zajęciach
(m.in filmiki, Flash Cards, materiały online, prezentacje).
◆ wskazówki metodyczne dla trenerów językowych.

Kursy w ofercie:
◆ Kursy Metodą Colina Rose dla dorosłych: Szybki Angielski 1.0,
Szybki Angielski 1.1, Szybki Angielski 2.0, Szybki Angielski 3.0,
Szybki Angielski 3.0 Next Step

◆ Innowacyjny kurs języka angielskiego online Learn English and
Success with Brian Tracy, stworzony wspólnie z Brianem Tracy –
jednym z najbardziej uznanych mówców motywacyjnych świata.

Nasi Klienci

Pierwsze kroki
Gotów do działania? A zatem z radością spotkamy się z Tobą,
aby odpowiedzieć na wszelkie pytania i udzielić szczegółowych
informacji. Oto jak wyglądają pierwsze kroki współpracy z nami:
◆ otrzymujemy Twoje zgłoszenie i kontaktujemy się z Tobą,
◆ zapoznajesz się z Niezbędnikiem Przyszłego
Franczyzobiorcy,
◆ umawiamy się na spotkanie, gdzie możemy się lepiej poznać
i podpisujemy umowę o zachowaniu poufności,
◆ podpisujemy umowę franczyzową,
◆ dokonujesz opłaty wstępnej,
◆ ICR przekazuje Ci materiały na start: Podręcznik
Operacyjny, Podręcznik Integracji z Siecią, Brandbook,
dostępy do Platformy SzybkiAngielski.pl, Akademii
Dobrych Praktyk i Pakietu Partnera na Google Drive,
◆ ICR organizuje szkolenie wprowadzające dla właścicieli,
trenerów, sprzedawców i adminów Szkoły,
◆ jako nasza szkoła partnerska rozpoczynasz sprzedaż!

Pamiętaj, jesteśmy po to żeby pomóc
Ci sprzedażowo i marketingowo!

Dołącz do naszego Zespołu!

WYJĄTKOWI LUDZIE,
WYJĄTKOWE DOŚWIADCZENIA
Krzysztof Litwiński
Prezes Instytutu Colina Rose
Z wykształcenia anglista, wieloletni
zawodowy tłumacz, od 2009 roku
prowadzi ogólnopolską sieć szkół Szybki
Angielski.
Wieloletni partner biznesowy Briana
Tracy i pierwszy w Polsce posiadacz
prestiżowej
licencji
coachingowej
Certified High Performance CoachTM.
Jako zawodowy tłumacz, pracował m.in.
z Prezydentem USA G. Bushem
seniorem i brytyjską premier M.
Thatcher.

Anna Urbańska
Wiceprezes Instytutu Colina Rose
Przedsiębiorca,
Neurocoach,
Master
Trener Structogramu, która wykorzystując
wiedzę o genetyce mózgu, pozwala
skuteczniej sprzedawać, zarządzać i radzić
sobie w relacjach ze sobą i innymi.
Absolwentka 9-ciu kierunków studiów
podyplomowych i wykładowca na wyższych
uczelniach.
Autorka 8 książek, m.in. „Otrzep kolana i
biegnij”, „Mózg fabryka sukcesu”, „Teraz
autentyczność”
oraz
współautorka
przewodników „DNA biznesu”, „Jak w 30 dni
zwiększyć swoją efektywność i „Jak
zbudować swój wizerunek w 30 dni”.

Kontakt
Magdalena Miękus
Manager ds. Operacyjnych i HR
tel. 728-948-934

ROZPOCZNIJ
WSPÓŁPRACĘ

JUŻ TERAZ

