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Szkoła Matematyki 2+2 i Cyfrowa Akademia

Stale szukając nowych partnerów biznesowych chcemy 
zaprezentować Państwu ofertę naszej franczyzy Szkoły 
Matematyki 2+2 oraz młodszej, siostrzanej działalności – 
Cyfrowej Akademii.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami oferty. 

Duńska 57/9
71-795 Szczecin 

     +48 600 078 920
     info@2plus2.edu.pl



O nas

2+2 Szkoła Matematyka to 
największa w Polsce 
edukacyjna sieć szkół 
przedmiotów ścisłych (ponad 
80 oddziałów). Od kilku lat 
rozwijamy się również za 
granicą – między innymi w 
Czechach, Węgrzech czy Czechach, Węgrzech czy 
Chorwacji.
Nasze placówki zajmują się 
wsparciem matematycznym 
uczniów na różnym poziomie – 
od osób z problemami, po 
wsparcie małych geniuszy czy 
przygotowanie do konkursów. 
Pracujemy z uczniami od 
początku szkoły podstawowej początku szkoły podstawowej 
do końca szkoły średniej!

Dla kogo?

Mali 
geniusze

Ponad 80 oddziałów
w Polsce oraz placówki
w kilku krajach.

Przygotowanie
do konkursów Uczniowie od

szkoły podstawowej
do szkoły średniej

Osoby 
z problemami

Gdzie?



O nas

Cyfrowa Akademia to sieć 
franczyzowa placówek 
edukacyjnych, które poszerzają 
szeroko pojętą wiedzę IT 
młodzieży. W przeciągu trzech 
lat sieć rozrosła się o blisko 
30 placówek na terenie całego 
kraju.kraju.
W swojej ofercie posiada 
stale aktualizowane i 
tworzone scenariusze uczące 
dzieci i młodzież podstaw 
programowania i tworzenia 
gier.
Target Cyfrowej Akademii to 
głównie dzieci w wieku 6 – 17 
lat.

Dla kogo?

tworzenia
gier,

Blisko 30 placówek
na terenie całego

kraju

grafiki 3D
i cyfrowej
obróbki
zdjęć

Dzieci w wieku
6-17 lat

Pasjonaci
programowania,

Gdzie?



Inwestycja

Kluczowe informacje o 
inwestycji:

     Całkowita kwota inwestycji 
wynosi od 10 000 do 15 000 zł;

 Miesięczne zyski mogą 
wynosić ponad 5000 zł w 
drugim roku działalności;

   Okres dojścia do rentowności    Okres dojścia do rentowności 
wynosi od 3 do 12 miesięcy;

   Czas potrzebny do otwarcia 
szkół wynosi od 15 do 60 dni.

Zabezpieczenie
finansowe

Znajomość
marketingu
internetowego

Lokal
o powierzchni
min. 40 m2

Doświadczenie
w zarządzaniu
zespołem

Czego 
potrzebujesz?



Chcesz wiedzieć więcej?

Jeśli chcesz poznać dalsze szczegóły, kwotę inwestycji, 
spodziewane dochody, nowe pomysły na rozwój naszej sieci, 
skontaktuj się z nami.

     +48 600 078 920

     info@2plus2.edu.pl


