Kedves Igazgatónő, kedves Igazgató úr!
A tesicucc termékcsalád az iskolai testnevelés órák és a délutáni sport foglalkozások számára olyan,
mint a jó tankönyv. A tesicucc.hu három szempontból lehet érdekes Önnek.
(1) A szülők számára nyújt iskolai szolgáltatást úgy, hogy Önöknek ezzel alig van feladata.
(2) Többletforrást biztosít iskolájának.
(3) Egységes, megbízható minőségű testnevelés felszerlést szállít a tankönyvekkel egyidőben.
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Sportért Felelős Államtitkársága támogatásával 2015-ben elindult egy
szakmai program, a Sport legyen a Tiéd! címmel. A kezdeményezés fő célkitűzése, hogy országszerte segítse a
sport beépülését a gyermekek mindennapjaiba, elősegítve ezzel az egészséges, a rendszeres mozgást is
magában foglaló szokások kialakulását. A program az iskolai testmozgást, a köznevelési intézmények
sporteszköz állományának fejlesztésével támogatja.
Nemrégiben Magyarországon is kidolgozásra került a nemzeti egészségfejlesztő testmozgás alapprogram
koncepciója. A cselekvési stratégia megalkotását a felnőtt lakosság testi és lelki egészségi állapotának
kedvezőtlen képe és a fiatalok mozgásszegény életvezetési szokásainak kialakulása ösztönözte. Az eredményes
stratégiai fejlesztésnek köszönhetően a mindennapos testneveléssel a nemzetközi összehasonlításban is élen
jár.
A testnevelés új stratégiájának kidolgozásához a minőségi testnevelés programjához a tesicucc.hu is szeretne
hozzájárulni oly módon, hogy Magyarország iskoláiban megbízható minőségű, trendi, mégis megfizethető áru
sportfelszerelés megrendelését teszi lehetővé.

Ehhez a projekthez szeretnénk partnert találni az Önök iskolájában is. Iskolánként azokat a testnevelő
tanárokat keressük, akik magukénak érzik a szakmai célokat, és szívesen, aktívan vesznek részt a
projekt helyi koordinációjában.
A tesicucc.hu projekt egy transzparens, kölcsönösen előnyös rendszerben működő kereskedelmi tevékenység, amelynek célja
a megbízható minőségű termékek beszerzése és azok eljuttatása a projektben résztvevő gyerekeknek, szülőknek, iskoláknak. A
haszon- és információ megosztás alapján működő modell biztosítja a közös érdekek érvényesülését: a kedvező árat, az
ellenőrzött magas minőséget. A projektben közreműködő iskolavezetők, és az általuk kijelölt koordinátorok iskolánként, a
lokálisan keletkező nettó bevétel1 40 %-ának felhasználásáról önállóan rendelkezhetnek. Az iskola vezetője döntheti el, hogy a
keletkezett bevételt iskolai szinten milyen fejlesztésre kívánja fordítani: továbbra is a sporttal összefüggésben, vagy egyéb
fejlesztendő területen kamatoztatja. Arról is az iskola vezetője határozhat, hogy ebből az összegből a közreműködő testnevelő
tanár milyen mértékben részesüljön.

A közös munka eredményeként a diákok egy tesicucc.hu szettet (2 db póló, leggings / sportnadrág,
sportcipő) kapnak megbízható minőségben, az iskolába kiszállítva, névre szóló csomagban, a piaci
átlagárakhoz képest jelentős, kb. 45%-os árkedvezménnyel. A fizetés két részletben történik.
Kérem Önt, tájékoztassa cégünket, hogy az Önök iskolája részt kíván-e venni a projekben és ezzel
biztosítja a megfelelő minőségű sportfelszerelést minden diáknak. Eközben jelentős anyagi terheket
és fölösleges, bizonytalan kimenetelű beszerzési folyamatot vesz le a szülők válláról. Az iskola
szempontjából a tesicucc.hu termékekkel egységes megjelenést biztosítunk, az iskolai és az iskolán
kívüli sporteseményekhez.
A szülők számára továbbküldhető, illetve a faliújágra kihelyezhető tájékoztatót a tesicucc.hu/
letoltes.php linken találja.
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Ferenci Judit
Next Competency Zrt., tesicucc projekt

+36 30 356 9406
ferenci.judit@tesicucc.hu

1 Az iskola várható forrástöbletéről levelünk 2. oldalán részletes, példával illusztrált tájékozatót olvashat.

Példa az iskolai megrendelések és az iskola számára keletkező többlet forrás kapcsolatára.
Az iskolánkénti bevétel a beszerzési ár és az eladási ár között keletkező, ÁFA-val csökkentett nettó
árbevétel, amelynek 40%-át a hatályos adózási szabályok alapján fizetjük ki az iskola által
meghatározott célokra vagy a résztvevő tanárok díjazására.

egy iskolából

az iskola várható nettó forrástöblete

100 diák megrendelése

53.000 Ft

200 diák megrendelése

105.000 Ft

300 diák megrendelése

157.000 Ft

400 diák megrendelése

210.000 Ft

A tesicucc és a tesicucc.hu a Next Competency Zrt. regisztrált márkaneve.
Amennyiben használni szeretné ezt a nevet, kérjen írásbeli engedélyt a jogtulajdonstól.

