
 GABINET METODY
KRAKOWSKIEJ

C E N T R UM  M E T O D Y  K R A K OW S K I E J

Z A P R A S Z A  DO  WS P Ó Ł P R A C Y

otwórz w Twojej miejscowości

     Jeśli jesteś certyfikowanym terapeutą Metody
Krakowskiej lub planujesz ten kierunek rozwoju

to nasza oferta jest dla Ciebie. 

KORZYSTAJ Z NASZEGO WSPARCIA,

DOŚWIADCZENIA I WIEDZY. DAJ SIĘ ZAUWAŻYĆ

DZIĘKI NASZEJ ROZPOZNAWALNEJ MARCE. 



LOGO 

Posługuj się naszym zastrzeżonym logotypem,
który będzie świadczył o Twoim wykształceniu

 i  ukończonych szkoleniach.   

       Możesz  nadal używać nazwy swojego gabinetu, a naszym

znakiem (z dopiskiem "gabinet metody krakowskiej")  posługiwać

się dodatkowo.  Możesz użyć go na swojej stronie internetowej, na

budynku czy drzwiach gabinetu a także na wydawanych przez

siebie opiniach czy programach terapii. 

Opisując swoją działalność i pracę w gabinecie

możesz używać zastrzeżonych nazw: 

Metoda Krakowska®

Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania®  



STRONY INTERNETOWE 

Nasz zasięg to ponad 28000 obserwujących na facebooku
 i  bl isko 3000 na Instagramie. . .  i  wciąż się zwiększa.   

Informacja o Twoim gabinecie znajdzie się na stronie

www.CentrumMetodyKrakowskiej.pl oraz będzie promowana na

stronie www.szkolakrakowska.pl. 

Jeśli przygotujesz fotograficzną relację ze swojego gabinetu  chętnie

udostępnimy ją w naszych mediach społecznościowych. Oczywiście

zdjęcia podopiecznych udostępnimy tylko za zgodą rodziców.  

Udostępnimy Twój plakat lub  ulotkę, którą stworzysz aby promować

wydarzenia w swojej placówce. Poinformujemy o wolnych miejscach

na zajęcia w Twoim gabinecie.

Jesteśmy otwarci na wszelkie formy współdziałania.



WSPARCIE MERYTORYCZNE 

       Raz w roku zorganizujemy wewnętrzne szkolenie,

prowadzone przez naszych najwybitniejszych specjalistów.

Planujemy dwudniowe spotkanie w Krakowie połączone z

panelami dyskusyjnymi dostępne tylko dla Was oraz

terapeutek pracujących w Centrum Metody Krakowskiej.

Będzie to też okazja do poznania innych osób i spędzenia

razem czasu podczas wspólnej kolacji.  



SUPERWIZJA 

Nasz zasięg to ponad 28000 obserwujących na facebooku
 i  bl isko 3000 na Instagramie. . .  i  wciąż się zwiększa.   

       Będziemy chcieli odwiedzić Cię w Twoim gabinecie,

zobaczyć jak pracujesz i porozmawiać o podopiecznych.

Czasem wystarczy, że połączymy się na rozmowę i "spacer"

po Twojej placówce. Stworzymy możliwość kontaktu online i

skorzystania z porad  prof. Jagody Cieszyńskiej-Rożek, prof.

Marty Korendo, prof. Sławki Orłowskiej-Popek oraz z nami ;) 



 

 

Jeżeli zdecydujesz się na dystrybucję pomocy

(jako sklep) zaoferujemy Ci rabaty hurtowe

 i przyjazne warunki finansowania.

 

RABATY 

- Rabat na szkolenia stacjonarne 30%

- Wszystkie webinary - za darmo 

- Rabat na pomoce naszego wydawnictwa 30%

- Rabat na inne wydawnictwa (Learning Resources

i Numicon) 5-10%



WSPARCIE PRAWNO-ADMINISTRACYJNE 

     Jeżeli  zajdzie  taka  potrzeba  wasi  podopieczni    
będą  traktowani  priorytetowo  podczas  zapisów  na
diagnozy  i  konsultacje  w  Centrum  Metody
Krakowskiej .   

Udostępnimy Ci  gotowe regulaminy, dokumenty,

szablony oświadczeń lub pomożemy stworzyć nowe.

Na preferencyjnych warunkach skorzystasz z usług

naszego prawnika, który zaznajomiony jest z naszą

specyfiką pracy.

 

Agata Dębicka-Cieszyńska, Jędrzej Cieszyński


