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INNOWACYJNOŚĆ

Innowacyjność jest regionalna. Polega przede wszystkim na 
tym, że osoby z naszego regionu mają dostęp do 
specjalistycznej wiedzy z zakresu IT tylko poprzez internet 
(głównie w języku angielskim), dzięki “nudnej”, często 
przeciętnie przetłumaczonej i obszernej objętościowo 
literaturze naukowej lub na studiach. Ponieważ aktualnie nie 
ma na rynku lokalnym prywatnej oferty szkoleń w zakresie IT 
zamierzam wykorzystać tę spoosobność i skupić się całkowicie 
na naszym regionie. Moja oferta jest skierowana do wszystkich 
– dzieci, dorosłych, osób bez średniego wykształcenia, a także 
tych nie znających języka angielskiego. Ponadto zajęcia będą 
prowadzone według autorskiego programu, który głównie 
przygotowuje kursantów pod względem praktycznym do 
przyszłej pracy, a nie tylko teoretycznym z czym często 
borykają się np. studenci kierunków inżynierskich. 



KLIENCI I WARTOŚCI

DZIECI MŁODZIEŻ STUDENCI DOROŚLI FIRMY

„Akademia 
młodego 

informatyka” –
zajęcia w szkołach 

w regionie.

Kursy dla osób 
pełnych pasji 

chcących związać 
swoje przyszłe 

życie zawodowe z 
IT.

Kursy dla 
studentów 

przygotowujące do 
pierwszej pracy, 

uzupełniające braki 
programowe.

Kursy dla osób 
dorosłych 

chcących zdobyć 
pierwszą pracę w 

IT lub chcących się 
przekwalifikować.

Współpraca z 
firmami –

szkolenia, reklama 
i marketing.

SUKCES

PROFESJONALIZM

CIERPLIWOŚĆ

SZANSA

UNIKALNOŚĆ



Oferta dla firm
Nasza firma wyszkoli Waszych 
pracowników, a także nawiąże 
współprace w zakresie reklamy –
lokowania produktów lub reklamy w 
internecie.

Kursy testerskie
Kursy testerskie z zakresu testowania 
oprogramowania. Docelowo 
zakończone zdobyciem 
międzynarodowego certyfikatu po 
uzyskaniu akredytacji. 
Długoterminowa, okołoweekendowa 
forma prowadzenia zajęć.

OFERTA

Wstęp do informatyki dla 

dzieci i młodzieży
Zajęcia z dojazdem do klienta – szkoły 
lub przedszkola. Nastawienie na 
rozwiązywanie podstawowych 
problemów informatycznych, 
podstawy algorytmiki i kreatywnego 
myślenia. Podstawy programowania.

Platforma e-learningowa 

ONLINE
Platforma e-learningowa z szeroką 
ofertą kursów video dla IT. Wszystkie 
materiały dostępne w języku polskim. 
Pojedyncze materiały dostępny do 
zakupienia w ramach jednorazowej 
opłaty, lub wszystkie materiały w 
ramach miesięcznej/rocznej 
subskrybcji.

Kursy z zakresu security IT

- Bezpieczeństwo w IT
Szkolenie skierowane przede wszystkim do 
osób, których praca ociera się o 
bezpieczeństwo sieci komputerowych oraz 
administrację urządzeń, które się w nich 
znajdują. Długoterminowa, 
okołoweekendowa forma prowadzenia zajęć.

Kursy programistyczne
Kursy programistyczne z 
uwzględnieniem aktualnych trendów w  
popularności języków programowania i 
frameworków. Długoterminowa, 
okołoweekendowa forma prowadzenia 
zajęć.



KANAŁY DYSTRYBUCJI

Darmowe lekcje 
promocyjne

SEOMedia społecznościowe Współpraca z uniwersytetem

23% 23% 22% 17% 15%

Spotkania w szkołach 
/ na targach



DZIĘKUJĘ!


