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WSTĘPNIE O NAS  

Przedszkola i Żłobki „LUPPO PUPPO" to sieć nowoczesnych przedszkoli i żłobków, które 

zapewniają dzieciom najwyższy poziom edukacji w doskonałych warunkach pod okiem 

wykfalifikowanej kadry oraz najlepszych specjalistów.  

Dla nas każde dziecko jest niepowtarzalną osobą, dlatego wraz z rodzicami dążymy do tego, 

by nasze dzieci wyposażone były w wiedzę, umiejętności i sprawności, które pozwolą im sprostać 

wymaganiom stawianym w szkole i dorosłym życiu, by były otwarte na kontakty z innymi ludźmi, by 

cechowała je patriotyczna oraz twórcza postawa wobec otaczającego je świata. Chcemy wychować 

wrażliwego, twórczego, świadomego, zmotywowanego do działania człowieka o zintegrowanej 

osobowości. Człowieka dbającego o siebie oraz o środowisko naturalne, w którym żyje. Respektujemy 

prawo rodzica do zabierania głosu w sprawach dotyczących jego dziecka - zabiegamy o partnerską 

współpracę z rodzicami. 

GDZIE JESTEŚMY 

Niepubliczne Przedszkola i żłobki Językowo-Sportowe  

1. ul. Antoniego Słonimskiego 1a, Wrocław 
2. ul. Miłosza 13, Wrocław  
3. ul. Miłosza 15, Wrocław  

Sale Zabaw 

1. Sala zabaw w Krośnie ( Galeria VIVO ).  
2. Sala zabaw w Jeleniej Górze (Galeria Sudecka) 

 
 
 



---------------------------------------------------------------- 

CZYM JEST FRANCZYZA 

Franczyza to system polegający na sprzedaży towarów, usług lub technologii, który jest 

oparty na  ciągłej współpracy pomiędzy prawnie i finansowo odrębnymi i niezależnymi 

przedsiębiorstwami: franczyzodawcą i jego indywidualnymi franczyzobiorcami. Franczyza zakłada też 

przepływ know-how od franczyzodawcy do franczyzobiorcy przez cały czas obowiązywania umowy 

franczyzowej. Istotą jest udzielenie praw i przyjęcie obowiązków poprzez zawarcie umowy franczyzy. 

Nasza Franczyza to nie tylko: 

➢ koncepcja prowadzenia działalności gospodarczej w określony sposób, 

➢ szkolenia dla pracowników, 

➢ możliwość prowadzenia działalności pod marką Franczyzodawcy, 

➢ jednolite materiały reklamowe i promocyjne. 

Nasza Franczyza to:  WSPARCIE DLA FRANCZYZOBIORCY 

➢ Możliwość działania w ramach znanej i stale rozwijającej się marki, 

➢ Pomoc w znalezieniu odpowiedniej lokalizacji nowego przedszkola i/lub żłobka, 

➢ Pomoc w wyborze atrakcyjnej aranżacji lokalu, 

➢ Pakiet franczyzowy know-how który zawiera wszystkie elementy niezbędne do tego, aby 

osoba wcześniej nie mająca doświadczenia w prowadzeniu jednostki edukacyjnej w formie 

przedszkola lub żłobka mogła, po przeszkoleniu, prowadzić go pod marką Franczyzodawcy, 

zgodnie z zasadami przez niego określonymi i korzystając z jego wsparcia, 

➢ Pomoc w rekrutacji wykwalifikowanej kadry pedagogicznej i dyrektora, 

➢ Szkolenia dla właściciela i pracowników placówki, 

➢ Wsparcie przy załatwianiu wszelkich spraw formalno-prawnych dotyczących otwierania 

działalności gospodarczej i prowadzenia przedszkola, 

➢ Odbiory przez Państwową Inspekcje Pracy, Sanepid, PPOŻ, 

➢ Wsparcie w otrzymaniu dotacji z budżetu samorządowego, 

➢ Sprawdzonych dystrybutorów sprzętu i wyposażenia zgodnych ze standardem placówek 

edukacyjnych, 

➢ Sprawdzone standardy i procedury ułatwiające funkcjonowanie przedszkola, 

➢ Wsparcie promocji przedszkola po otwarciu oraz sieciowe akcje marketingowe, 

➢ Doradztwo i pomoc przez cały czas trwania umowy. 

 



---------------------------------------------------------------- 

OFERTA WSPÓŁPRACY 

Franczyzobiorca sieci Luppo Puppo będzie prowadził przedszkole i/lub żłobek  zgodnie z 

zasadami Franczyzodawcy. Który przekaże stosowny zestaw procedur dokumentacji i zaleceń 

dotyczących wyszukiwania optymalnej lokalizacji dla przedszkola i/lub żłóbka. 

Przystępując do systemu, Franczyzobiorca wpłaca na konto Franczyzodawcy kwotę w zależności od 

wybranego pakietu  jako opłatę wstępną za możliwość działania w zyskownym i perspektywicznym 

systemie gospodarczym.  

Pakiet Franczyzowy Standard: 

1. Franczyzobiorca wpłaca na konto Franczyzodawcy kwotę 50 tysięcy zł netto. 

2. Franczyzodawca zajmie się wszystkimi sprawami niezbędnymi do otwarcia placówki. 

➢  Weryfikacja lokalu i pomoc w negocjacjach wynajmu lub kupna, 

➢  Projektowanie i wyposażenie placówki zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

➢  Odbiory Sanepid, PPOŻ, 

➢  Zgłoszenie placówki do urzędu miasta, 

➢  Przekazanie całej dokumentacji, niezbędnej do prowadzenia placówki, 

➢  Rekrutacja kadry, 

➢  Wszelkie szkolenia, 

➢  Przekazanie know-how, 

➢  Przekazanie brendu i wszystkich draftów materiałów reklamowych, 

➢  Pomoc w procesie pozyskania pierwszej grupy wychowanków do placówki. 

 

Bieżące koszty związane z działaniem w ramach systemu Luppo Puppo: 

➢ koszt miesięcznych opłat franczyzowych w wysokości 100 zł netto od dziecka, 

➢ w pierwszych 6 miesiącach działalności, Franczyzobiorca jest zwolniony z opłat 

franczyzowych ponoszonych przez Franczyzobiorcę na rzecz Franczyzodawcy, chyba że 

placówka będzie zapełniona w tym czasie w 90 %), 

➢ W kolejnych 6 miesiącach działalności, Franczyzobiorca ponosi 50% z opłat franczyzowych 

ponoszonych przez Franczyzobiorcę na rzecz Franczyzodawcy tzn. 50 zł netto, chyba że 

placówka będzie zapełniona w tym czasie w 90 %). 



Pakiet Franczyzowy Premium: 

 

1. Franczyzobiorca wpłaca na konto Franczyzodawcy kwotę 65 tysięcy zł netto. 

2. Franczyzodawca zajmie się wszystkimi sprawami niezbędnymi do otwarcia placówki. 

➢ Pomoc w znalezieniu odpowiedniej lokalizacji nowego przedszkola i/lub żłobka (z 

wykorzystaniem istniejących ścieżek współpracy z developerami), 

➢ Weryfikacja lokalu i pomoc w negocjacjach wynajmu lub kupna, 

➢  Projektowanie i wyposażenie placówki zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

➢  Odbiory Sanepid, PPOŻ, 

➢  Zgłoszenie placówki do urzędu miasta, 

➢  Przekazanie całej dokumentacji niezbędnej do prowadzenia placówki, 

➢  Rekrutacja kadry, 

➢  Wszelkie szkolenia, 

➢  Przekazanie know-how, 

➢  Przekazanie brendu i wszystkich draftów materiałów reklamowych, 

➢ Pomoc w procesie pozyskania pierwszej grupy wychowanków do placówki, 

➢ Wsparcie przy załatwianiu wszelkich spraw formalno-prawnych dotyczących otwierania 

działalności gospodarczej i prowadzenia przedszkola. 

 

Bieżące koszty związane z działaniem w ramach systemu Luppo Puppo: 

➢ koszt miesięcznych opłat franczyzowych w wysokości 100 zł netto  od dziecka, 

➢ (w pierwszym roku działalności Franczyzobiorca jest zwolniony z opłat franczyzowych 

ponoszonych przez Franczyzobiorcę na rzecz Franczyzodawcy, chyba że placówka będzie 

zapełniona w pierwszym roku w 90 %). 

 

 

 

 



Bieżące wsparcie 

Franczyzodawca w ramach bieżącej współpracy będzie wspomagał Franczyzobiorcę: 

➢ w prowadzeniu przedszkola na podstawie doświadczeń z własnych placówek, 

➢ będzie na  bieżąco przekazywał niezbędne informacje do podnoszenia jakości prowadzonej 

placówki, 

➢ będzie przeprowadzał kontrole w przedszkolach i żłobkach franczyzowych Luppo Puppo  

(przez Franczyzodawcę lub wynajętą firmę zewnętrzną), które pozwolą ocenić poprawność 

realizacji zapisów umowy franczyzowej oraz zasad zapisanych w podręczniku operacyjnym, 

➢ Wyniki kontroli będą każdorazowo przedstawiane Franczyzobiorcy i będą stanowiły dla niego 

informację zwrotną na temat funkcjonowania jego placówki w ramach systemu, 

➢ będzie pomagał w akcjach marketingowych, 

➢ dostęp do unikatowego i sprawdzonego know-how Franczyzodawcy. 

 

GŁÓWNE KORZYŚCI: 

➢ prowadzenie zyskownego biznesu pod sprawdzoną marką, 

➢ wsparcie we wszystkich etapach obowiązywania współpracy franczyzowej:  

• pomoc w zaprojektowaniu przedszkola, żłobka, 

• pomoc w trakcie prac wykończeniowych i aranżacyjnych,  

• szeroki pakiet szkoleń, 

• bieżące konsultacje dotyczące funkcjonowania placówki, 

➢ niższe koszty wyposażenia przedszkola i/lub żłóbka (centrala negocjuje ceny w imieniu  całej  

sieci), 

➢ gwarancja terytorialna  (na ustalonym, wskazanym w umowie franczyzowej terenie nie 

powstanie inne przedszkole i/lub żłobek sieci Luppo Puppo, 

➢ korzyści z działań marketingowych prowadzonych przez Franczyzodawcę na taką skalę, na 

jaką pojedyncza placówka nie mógłby sobie pozwolić, 

➢ stabilność działania – umowa franczyzowa zawierana jest na okres min. 5 lat. 

 



 

SZACUNKOWY KOSZT INWESTYCJI  

Placówka ok. 200 m2 (50 dzieci) to ok. 185-300 tysięcy zł 

• Przystosowanie lokalu ( w tym materiały edukacyjne, meble, zabawki) : 100-200 tysięcy zł, 

• Wstępna opłata franczyzowa: 50  tysięcy – 65 tysięcy zł, 

• Kapitał obrotowy: 30  tysięcy zł, 

• Miesięczna opłata franczyzowa: 5 tysięcy zł, 

SZACUNKOWY PRZYCHÓD Z INWESTYCJI  

Placówka ok. 200m (50 dzieci) to ok. 25 tysięcy zł 

Przychód : 

• czesne około 900 zł x 50 dzieci = 45 tysięcy zł, 

• dotacja z urzędu miasta około 500 zł x 50 dzieci = 25 tysięcy zł. 

Koszty bieżące : 

• czynsz około 12 tysięcy zł, 

•  wynagrodzenia personelu  około 25 tysięcy zł, 

• media około 2 tysiące zł, 

• inne około 1 tysiąc zł, 

• koszt Franczyzy 5 tysięcy zł. 

 

 


