Pingu’s English
As crianças adoram aprender
Inglês com o Pingu’s English.
Transforme o seu futuro hoje!

Contacte-nos para:
226 083 520
934 202 019
franchising@pingusenglish.pt
Visite-nos:

www.pingusenglish.pt

É mais fácil do que pensa começar a ganhar por ensinar.
Pingu’s English is part of the Linguaphone Group

Pingu’s English
Um conceito revolucionário no ensino da Língua Inglesa
Publicado pelo Grupo Linguaphone, líder mundial no fornecimento de soluções de formação presencial
e à distância do ensino da Língua Inglesa, o curso Pingu’s English inspira, educa e enriquece a vida
de crianças em idade pré-escolar no mundo inteiro. Divertido e imaginativo, torna-se num encanto
irresistível aos olhos das crianças.

Descubra um mercado em crescimento
É um facto que, em todo o mundo, a aprendizagem do Inglês é vista como
uma parte essencial da educação das crianças e da sua prosperidade.
O mercado do ensino de Inglês a crianças é, sem dúvida, uma oportunidade
de grande exigência, altamente recompensadora com um potencial
significativo ao nível do retorno/lucro.
Trata-se de um mercado em crescimento contínuo, caracterizado pelos
pais/educadores que investem uma parte significante do seu rendimento
na educação dos filhos de forma a assegurarem o maior número de
competências base desde tenra idade, para uma bem sucedida entrada no
sistema educativo.

O Pingu’s English é um curso de ensino da Língua Inglesa para as idades entre 3 -7+ anos, baseado
nas aventuras de uma personagem animada muito popular, o Pingu, que ganhou fama mundial
através de uma série animada infantil com o mesmo nome, que obteve enorme êxito e que se
desenrola em cenários únicos no Pólo Sul, local onde vive.

Sobre o Pingu’s English
Cada um dos 3 níveis que compõem a metodologia Pingu’s English é baseado na aprendizagem
em espiral de syllabus desenvolvida pelos melhores especialistas em Língua Inglesa e na educação
para crianças.
O principal enfoque do curso é o Inglês para comunicar, usando para o efeito um vasto leque de
actividades educativas e divertidas onde a criança facilmente relaciona-se com situações do seu
próprio quotidiano. Dentro de cada nível, novo vocabulário e nova gramática são ensinados, repetidos
e praticados através de todas as actividades previstas na metodologia de forma a assegurar que a
criança reconheça, compreenda e use a linguagem aprendida com confiança.
O Pingu’s English permite criar a base fundamental
para a aprendizagem da Língua Inglesa e dotar
as crianças com as capacidades essenciais que
necessitam para serem bem sucedidas na vida.
Tudo isto num ambiente seguro e recompensador.
Embora o principal objectivo do Pingu’s English
seja ensinar Inglês, o conjunto dos materiais
interactivos e dos recursos didácticos disponíveis
permitem que sejam desenvolvidas as áreas:
motora, criativa, informática e social – todas elas
essenciais para a educação dos nossos filhos e
sucesso de qualquer criança.

Gostaria de ser um Parceiro Pingu’s English?
Saiba como...
Procuramos parceiros com sucesso, que consigam
reconhecer uma oportunidade de negócio excepcional
e que tenham o talento necessário para participar no
crescimento de um negócio dinâmico e global que é
o mercado da aprendizagem da Língua Inglesa para
crianças.
Esta é uma oportunidade única à espera de ser
explorada!
Contacte-nos para a conhecer melhor.

Contacte-nos para:
226 083 520
934 202 019
franchising@pingusenglish.pt
Visite-nos:
www.pingusenglish.pt

Experiência comprovada
Linguaphone Group – líder mundial no ensino da Língua Inglesa
Com 109 anos de experiência, o Grupo Linguaphone possui uma vasta rede, com mais de 200
parceiros por todo o mundo, em contínua expansão. Diariamente, a sua rede de parceiros ajuda
milhões de adultos e crianças a aprenderem línguas nos mais variados cursos distribuídos em
dezenas de países. A sua experiência e conhecimento transformaram-na na maior empresa
de formação global.

Sobre a Advance Station
A Advance Station é Master Franchiser para Portugal do Pingu’s English e possui os direitos
exclusivos de licenciamento e comercialização da marca em todo o território nacional.
A Advance Station, SA nasceu em 2001 como empresa mãe de uma série de marcas de
formação profissional para comercialização em regime de licenças, sendo ainda o Master
Franchiser para Portugal, em regime de exclusividade, das seguintes marcas internacionais:
Direct English, Linguaphone, A&DC, AC-EXS e The Brooks Group.
Enquanto parceiro Pingu’s English tem acesso à experiência, ao know-how e ao compromisso
da Advance Station e do Grupo Linguaphone, um dos líderes mundiais no fornecimento de
formação em línguas.

A Nossa Proposta
Como investidor em busca de novas e recompensadoras
oportunidades e ao tornar-se num franchisado Pingu’s English
acede a:
Uma estrutura de cursos de Inglês altamente flexíveis
e pedagógicos, baseada na força da marca Pingu,
reconhecida a nível global;
A oportunidade de alavancar o negócio a partir da grande
notoriedade da marca Pingu gerada pela série televisiva, pelas publicações e por todo o
merchandising já existente no mercado com a personagem.
A oportunidade para, paralelamente, distribuir e comercializar material promocional oficial do
Pingu, enquanto parte do conceito/modelo de negócio geral da licença Pingu’s English.

Como parceiro nunca estará sozinho

Tire partido das suas competências...
É essencial que partilhe uma paixão pela educação, embora não
seja necessário que tenha qualquer experiência no ensino da
Lingua Inglesa para que possa ter sucesso com o Pingu’s English.

A partir do momento em que adere à nossa rede, o franchisado
beneficiará de todo o apoio da Advance Station em cada etapa.
Desde o recrutamento, à formação, ao apoio na escolha do
local, fornecemos os manuais operacionais, de marketing e
identidade corporativa, bem como as bases para a produção de
campanhas e merchandising diverso e ainda na definição de
planos de acções comerciais. Estaremos sempre à disposição
para encontrar respostas adequadas a todos os obstáculos e
desafios.

Procuramos pessoas ambiciosas e entusiastas que pretendam
desenvolver o Pingu’s English em Portugal. Pessoas que
possuam óptimas capacidades de comunicação e percepção de
negócio, aproveitando todas as oportunidades na zona em que
estejam inseridos.

...e comece a beneficiar da parceria
Pingu’s English
Propomos um variado leque de alternativas comerciais que podem
ser aplicadas a um negócio Pingu’s English. No entanto, existem
alguns formatos base para o crescimento e desenvolvimento do
negócio de uma unidade licenciada (franchisado).

O crescimento da rede para uma Unidade Franchisada inclui, mas não está limitado ao seguinte:

Apoio por parte da Advance Station:

Pingu’s English School (PES):
Escolas/Centros de ensino da língua inglesa para a população em geral.
Pingu’s English Partner:

Fornecimento de todos os materiais e suportes multimedia do curso;
Fornecimento dos manuais de apoio ao negócio;
Formação inicial;
Gestão dedicada e acompanhamento do negócio;

Licenciamento da metodologia Pingu’s Englsih para adopção em estabelecimentos já existentes
(infantários, colégios e escolas do 1º ciclo do Ensino Básico) no âmbito da sua oferta de ensino da língua
Inglesa.

Suportes de material de Comunicação e Marketing;
Suporte no Design Interior e Exterior da Pingu’s English School;
Apoio Personalizado.

