Założenie własnej szkoły językowej – jak wygląda proces?
data aktualizacji: 2022.01.20

Pytanie o to, jak założyć szkołę językową, wymaga rozbudowanej i wielowątkowej
odpowiedzi. Modeli funkcjonowania szkół językowych jest sporo, natomiast niewątpliwie
jednym z najpopularniejszych jest franczyza. Dlaczego akurat ona?

Stabilny biznes, pewna przyszłość
Szkoła językowa to niewątpliwie atrakcyjny pomysł biznesowy. Przede wszystkim wynika to z
rosnącego zainteresowania tego typu usługami. Dzisiaj coraz więcej rodziców od wczesnych lat nauki
swoich dzieci chce, aby miały one możliwość poszerzania swoich kompetencji językowych poza
szkołą. Spora część młodzieży i ludzi wkraczających na rynek pracy stara się poprawiać swoje
umiejętności, szlifować je, a często podejmuje decyzję o nauce kolejnego języka. Także wiele osób
dorosłych decyduje się na naukę języka obcego. Nie musisz od razu kierować oferty do wszystkich
tych grup, proponować nauki pięciu języków, natomiast jeśli dobrze rozpoznasz potrzeby swojego
otoczenia i sprofilujesz ofertę pod konkretne oczekiwania, masz szansę stworzyć naprawdę stabilny i
dobrze prosperujący biznes. Więcej o przygotowaniu się do takiej decyzji możesz przeczytać tutaj:
https://universe.earlystage.pl/universe/jak-zalozyc-szkole-jezykowa

Jak założyć szkołę językową?
Szkoła językowa jest bardzo specyficznym rodzajem działalności biznesowej. Trzeba rozumieć
specyfikę edukacji, nauczania języków obcych, pracy lektorów, oczekiwań klientów. Dlatego też w
systemie Early Stage szkołę językową w ramach franczyzy może założyć jedynie osoba, która zna
język angielski, sama była lub jest lektorem języka, jest nauczycielem lub nim była. Skąd takie
wymaganie? Przede wszystkim dlatego, że ciężko prowadzi się szkołę językową osobie, która nie
miała wcześniej nic wspólnego z edukacją. Rozpoznanie rynku, specyfiki potrzeb klientów,
konstruowanie oferty czy rekrutacja lektorów przy całym ogromnym know-how, jakie daje
franczyzodawca, może okazać się znacznie trudniejsze dla kogoś, kto dopiero rozpoczyna swoją
przygodę z branżą edukacji. Warto więc do tego zadania się odpowiednio przygotować, korzystając
np. z bezpłatnych materiałów od profesjonalistów: https://universe.earlystage.pl/

Dlaczego franczyza się opłaca?
Franczyza to jeden z najbardziej rozpowszechnionych modeli prowadzenia szkoły językowej. W
ramach współpracy z profesjonalistami, którzy wypracowali wiele autorskich metod nauczania,
systemu prowadzenia tego wymagającego biznesu, możesz odnieść sukces. Korzystając z wiedzy i
doświadczenia innych, możesz zminimalizować ewentualne ryzyka. Szybciej zaczniesz, będziesz mieć
wsparcie doświadczonych osób. Przede wszystkim zaś otrzymasz sprawdzony i przetestowany
przepis na sukces. Będziesz się szkolić zarówno samodzielnie, jak i szkolić swoich pracowników,
czerpiąc wiedzę od najlepszych. W ten sposób łatwiej pozyskasz klientów, lepiej odpowiesz na ich
oczekiwania, a tym samym zbudujesz rozpoznawalną markę w najbliższej okolicy. Otwierając
franczyzę w Early Stage, masz również znakomitą okazję do zdobywania nowych doświadczeń.
Szkoła oferuje m.in. udział w projektach międzynarodowych, autorskie materały dydaktyczne, a
także bezpłatne szkolenia i wiele innych!
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