FRANCHISE}STORIES

Εκπαίδευση από τους ειδικούς
Τα εκπαιδευτικά κέντρα ExpertIN παρέχουν υπηρεσίες εκπαίδευσης για κάθε ηλικιακή οµάδα και εκπαιδευτική
ανάγκη, σε οποιοδήποτε επίπεδο και µε πολλούς εναλλακτικούς τρόπους διεξαγωγής της εκπαίδευσης.
Μοντέλο ανάπτυξης
Ο εκπαιδευτικός οργανισµός ExpertIN-Information Science Training Technologies
δραστηριοποιείται στην Ελλάδα από το 1998. Συµπληρώνοντας περισσότερο
από µία δεκαετία εµπειρίας στο σχεδιασµό, οργάνωση και διεξαγωγή εκπαιδευτικών προγραµµάτων σπουδών Πληροφορικής, σήµερα κατέχει ηγετική θέση
στην αγορά εκπαίδευσης στην Πληροφορική. Με παρουσία στις µεγαλύτερες πόλεις τις Ελλάδας, διατηρεί ένα από τα µεγαλύτερα δίκτυα εκπαιδευτικών κέντρων
Πληροφορικής που αναπτύσσεται διαρκώς. Σκοπός και βασική φιλοδοξία των
εκπαιδευτικών κέντρων ExpertIN είναι να καλύψουν κάθε εκπαιδευτική ανάγκη
στη χρήση των Η/Υ και την επιστήµη της Πληροφορικής γενικότερα. Για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών κάθε ηλικιακής οµάδας σε µαθητές, ενήλικες και
επαγγελµατίες στα εκπαιδευτικά κέντρα ExpertIN λειτουργούν πέντε αναλυτικά
προγράµµατα σπουδών, που αποτελούνται από διαδοχικούς κύκλους σπουδών.
Αναλυτικότερα στα ExpertIN συναντούµε τα:
ExpertJuniors: Πρόγραµµα σπουδών που απευθύνεται σε λιλιπούτειους µαθητές, στην ευαίσθητη προνηπιακή και νηπιακή ηλικία από 3,5 έως 5,5 ετών.
ExpertΚids: Πρόγραµµα σπουδών το οποίο απευθύνεται σε µαθητές πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, ηλικίας από 5,5 έως 16 ετών.
ExpertUsers: Πρόγραµµα σπουδών που απευθύνεται κυρίως σε ενήλικες, οι
οποίοι δεν είχαν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή µε τον κόσµο των υπολογιστών και της Πληροφορικής σε µικρή ηλικία και θέλουν να αποκτήσουν βασικές δεξιότητες στη
χρήση Η/Υ και να
βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητά τους
στην αγορά εργασίας, αποκτώντας µια
πιστοποίηση σπουδών Πληροφορικής.

ExpertProfessionals: Πρόγραµµα σπουδών το οποίο απευθύνεται σε στελέχη
επιχειρήσεων και επαγγελµατίες, που επιθυµούν να εξειδικευτούν σε συγκεκριµένες εφαρµογές Πληροφορικής και να αποκτήσουν τεχνικές πιστοποιήσεις.
ExpertAcademics: Πρόγραµµα σπουδών που απευθύνεται σε ενήλικες οι
οποίοι επιθυµούν την απόκτηση ακαδηµαϊκών γνώσεων ανωτέρου επιπέδου
στην Πληροφορική.
Όλα τα προγράµµατα σπουδών παρέχονται σε όλα τα εκπαιδευτικά κέντρα του
δικτύου, µε πολλές εναλλακτικές µεθόδους διεξαγωγής της διδασκαλίας (διδασκαλία στην αίθουσα, αυτοεκπαίδευση, διδασκαλία από Η/Υ, διδασκαλία
εξ αποστάσεως e-learning κ.λπ.). Ειδικά µε την υπηρεσία ExpertIN Distance
Learning, µε χρήση πλατφόρµας σύγχρονης εξ αποστάσεως τηλεκπαίδευσης
µέσω ίντερνετ, είναι εφικτό να εκπαιδευτεί µε καθηγητή οποιοσδήποτε ενδιαφερόµενος καταργώντας κάθε γεωγραφικό περιορισµό ή αποκλεισµό.
Το σύνολο των παραπάνω προγραµµάτων σπουδών σε συνδυασµό µε τις εναλλακτικές µεθόδους διεξαγωγής της εκπαιδευτικής διαδικασίας καλύπτουν κάθε
εκπαιδευτική ανάγκη στην πληροφορική, αναδεικνύοντας τα εκπαιδευτικά κέντρα ExpertIN ως ιδανική πρόταση για κάθε ενδιαφερόµενο εκπαιδευόµενο
στην Πληροφορική.

Πρόταση franchise
Ισχυρή πεποίθηση των ανθρώπων της ExpertIN είναι ότι στο θεσµό του
franchise δεν αρκεί να «αγοράζεις» µια διαφηµιστική επιγραφή, αλλά ένα
σύστηµα το οποίο θα αποτελέσει το θεµέλιο λίθο για τη γρήγορη εγκατάσταση και λειτουργία µιας υγιούς, κερδοφόρας επιχείρησης. Για το σκοπό
αυτό το ExpertIN Franchise Concept εξοπλίστηκε µε µοναδικά εργαλεία
υποστήριξης της επιχειρησιακής δράσης του δικτύου συνεργατών παρέχοντας ταυτόχρονα µοναδικά
λειτουργικά πλεονεκτήµατα που κάνουν κάθε εκπαιδευτήριο ExpertIN να ξεχωρίζει! Ήδη σήµερα
λειτουργούν 35 επιτυχηµένες επιχειρησιακές µονάδες εκπαιδευτηρίων
ExpertIN µε πανελλήνια εξάπλωση και η ανάπτυξη του δικτύου συνεχίζεται µε εντυπωσιακούς ρυθµούς.

www.expertin.gr, www.dbn.gr
EXPERTIN
Min investment capital: € 40.000 | Entry fee: 0% | Royalties: Από € 85/ µήνα
| Advertisement fee: 0 | Min space required: 70-100 τ.µ.

158

