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Przedszkola Pod Magnolią to sieć nowoczesnych placówek, które          
zapewniają dzieciom najwyższy poziom edukacji oraz najlepszą opiekę. 

Obecnie posiadamy 6 przedszkoli zlokalizowanych na terenie całego 
Krakowa. Udało nam się stworzyć markę rozpoznawalną zarówno wśród 
rodziców, jak i w środowisku nauczycielskim. 

WyróżniamyWyróżniamy się nowoczesnym podejściem do edukacji oraz tym, że          
szczególną uwagę zwracamy na efektywne nauczanie języków obcych, 
dbamy o bezpieczeństwo dzieci i zdrowe żywienie oraz zapewniamy dowóz 
dzieci do przedszkola i do domu.

MarkaMarka Pod Magnolią powstała prawie 6 lat temu – pierwsze przedszkole 
zostało założone w 2008 r.  Przez ten czas udało nam się otworzyć                       
6 placówek zlokalizowanych w różnych dzielnicach Krakowa. Nasze         
przedszkola cały czas świetnie prosperują, dlatego w 2014 r.                           
postanowiliśmy umożliwić innym przedsiębiorcom działanie pod naszą 
marką dzięki umowie franczyzowej.

PonadtoPonadto w 2015 r. planujemy otwarcie pierwszej Niepublicznej Szkoły      
Podstawowej Pod Magnolią.

O nas
Historia

2008 Pierwsza placówka

2011 Przedszkole przy ul. Janickiego

2011 Przedszkole na os. 2 Pułku Lotniczego

2012 Przedszkole przy ul. Czyżyńskiej

2013 Przedszkole przy ul. Puszkarskiej (Bonarka)

2014 Przedszkole przy ul. Wieniawskiego

2015 Przedszkole przy ul. Jana Pawła II

2017 Planowane otwarcie pierwszej szkoły 
podstawowej
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Sieć Pod Magnolią oferuje swoim franczyzobiorcom  rozpozna-
walną i uznaną markę oraz wiedzę i doświadczenie zdobyte 
przez lata prowadzenia kilku przedszkoli. 

W ramach umowy franczyzowej zobowiązujemy się do wspierania działań przed   
uruchomieniem placówki oraz pomagamy w znalezieniu odpowiedniego lokalu. 
Dostarczamy potrzebny sprzęt, wyposażenie oraz wiedzę know-how. 

PomagamyPomagamy również w rekrutacji dyrektora i kadry pedagogicznej, a także zapew-
niamy odpowiednie szkolenia. Dodatkowo wspieramy załatwianie wszelkich nie-
zbędnych formalności oraz oferujemy pomoc specjalistów w tym zakresie. Ponadto 
gwarantujemy bieżącą pomoc w prowadzeniu przedszkola i rozwoju firmy (zapew-
niamy działania marketingowe).

Franczyzobiorca jest natomiast zobowiązany do utrzymywania standardów marki 
Pod Magnolią, jednorazowego poniesienia kosztów inwestycyjnych oraz uiszczania 
opłat franczyzowych. 

Dzięki współpracy z nami stworzysz przedszkole o najwyższym standardzie w 
atrakcyjnym modelu finansowym!

Warunki współpracy
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Możliwość działania w ramach znanej i stale 
rozwijającej się marki
Wiedzę know-how na temat prowadzenia 
przedszkola

Współudział w rekrutacji wykwalifikowanej kadry 
pedagogicznej i dyrektora

SzkoleniaSzkolenia dla pracowników i właściciela placówki
Wsparcie przy załatwianiu wszelkich spraw 
formalnych, dotyczących otwierania działalności 
gospodarczej

Pomoc przy uzyskiwaniu pozwoleń od sanepidu, 
Państwowej Inspekcji Pracy i Straży Pożarnej

Pomoc w otrzymaniu dotacji z budżetu 
samorządowegosamorządowego

Wsparcie w prowadzeniu księgowości 

Pomoc prawną
Potrzebny sprzęt i wyposażenie
Sprawdzone standardy i procedury ułatwiające 
funkcjonowanie przedszkola

Pomoc w znalezieniu odpowiedniej lokalizacji Pomoc w znalezieniu odpowiedniej lokalizacji 
nowego przedszkola 

Pomoc wyborze atrakcyjnej aranżacji lokalu

Profesjonalną reklamę i marketing
Stronę internetową
Wsparcie promocji przedszkola po otwarciu
oraz sieciowe akcje marketingowe

Doradztwo i pomocDoradztwo i pomoc przez cały czas trwania 
umowy

Franczyzodawca oferuje:

Warunki franczyzowe
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Wniesienie wstępnej opłaty franczyzowej

Terminowe opłacanie bieżącej opłaty 
franczyzowej

Utrzymywanie standardów marki 
Pod Magnolią 

Zachowanie w tajemnicy wiedzyZachowanie w tajemnicy wiedzy 
know-how, udostępnianej przez 
franczyzobiorcę zarówno w trakcie 
obowiązywania umowy, jak i po jej 
wygaśnięciu

Zobowiązania franczyzobiorcy:

Warunki franczyzowe
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Folder franczyzowy nie stanowi oferty w rozumieniu 
art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani innych właściwych 
przepisów.

Wszystkie informacje zawarte w folderze są przybliżone. 
Dokładne wartości i warunki zostaną ustalone indywidualnie            
i potwierdzone w umowie franczyzowej.

Informacje zawarte w folderze są poufne. Zabronione jest wyko-
rzystywanie zamieszczonych zdjęć i rysunków bez zgody autora, 
tj. Przedszkola Pod Magnolią.

Informacje zawarte w niniejszym folderze dotyczą warunków roz-
poczęcia współpracy. Opisane warunki współpracy dotyczą 
wyłącznie franczyzobiorców, chcących rozpocząć swoją działal-
ność na terenie Polski.

Informacje prawne



Jesteś zainteresowany naszą ofertą?
Nasz specjalista ds. franczyzy chętnie odpowie na każde pytanie i rozwieje wszelkie Twoje wątpliwości:

Skontaktuj się

tel. 606 635 666
email: justyna.pacuła@podmagnolia.pl

www.podmangolia.pl 

Specjalista ds. franczyzy
Justyna Pacuła


