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ABOUT US

Somos uma empresa com foco no  que auxiliem o aprimoramento da desenvolvimento de soluções
qualidade de vida das pessoas de transformação e com o compromisso de atuação ética, responsável e nos 
mercados em que atuamos.

QUEM SOMOS

ESCOPO DE ATUAÇÃO Atuamos no mercado de  ou complementar com foco no desenvolvimento de novas educação livre
habilidades essenciais para que as pessoas possam viver melhor agora e no futuro.

MISSÃO Garantir  na vida dos alunos e comunidades aos quais servimos, com foco no valor adicional relevante
desenvolvimento de habilidades diferenciadas e relevantes num mundo em transformação contínua e 
acelerada.

VISÃO Até 2023, estaremos a serviço de , ao expandir nossa atuação no mercado de São Paulo e 2 mil alunos
estabelecermos  e serviços inovadores de educação livre. Garantiremos assim, 4 novas unidades de ensino
a  e um dos do mercado.quintuplicação de todo o valor investido melhores níveis de RoI e remuneração 

INNOVATION FOR A BETTER FUTURE®

VALORES Priorizamos nossa força de realização através da energia e vontade das pessoas que materializam nossos 
valores a todo instante, na interação positiva e personalizada com cada cliente. A linha mestra é 
determinada pela , que guia nossa , que demanda grande  e Ética Vontade de Realização Criatividade
Comprometimento para que o resultado final seja a geração de valor adicional e relevante para nossos 
stakeholders.

ÉTICA VONTADE CRIATIVIDADE COMPROMISSO



ABOUT US

INNOVATION FOR A BETTER FUTURE®

BREAKEVEN
300 ALUNOS

CRESCIMENTO
500 ALUNOS

ACELERAÇÃO
1000 ALUNOS

Com base em nossa visão de longo prazo, temos um planejamento projetado de forma moderadamente arrojada e 
factível considerando um cenário razoavelmente positivo com índices mínimos de crescimento econômico e 
geração de empregos nos próximos 4 anos, com demanda por mão de obra qualificada e aumento de jovens 
graduados no ensino superior.

PLANO EXPANSÃO 2021



ABOUT US

INNOVATION FOR A BETTER FUTURE®

Com menos de um ano de atuação, o Yázigi Premium Vila Olímpia já se tornou referência 
nacional. Estabelecemos , com base recordes de vendas com apenas 8 meses de vida
numa estratégia de  em potencial, diferenciação com foco no público forte 
relacionamento com a franqueadora Pearson (maior empresa de educação do mundo) 
para alinhamento de nossas com o posicionamento da marca e o  inovações 
estabelecimento de com diversas empresas e instituições parcerias estratégicas 
relevantes em nível nacional.

PRIMEIROS RESULTADOS

PRÊMIO 2° LUGAR EM VENDAS
NÍVEL NACIONAL - LYGA 2018

300 ALUNOS R� 300/TKT12 MESES
BREAKEVEN DEZ/18 - EMPRESA EQUILIBRADA

PARCERIAS ESTRATÉGICAS



ABOUT YOU

INNOVATION FOR A BETTER FUTURE®

Você está recebendo esta por indicação de nosso diretor executivo e ela não constitui compromisso proposta confidencial 
em aprovação de seu perfil de forma antecipada.

Estamos buscando investimento para antecipar sua expansão de forma equilibrada, Vamos expandir para aproveitar o 
cenário favorável que apresenta uma . A janela de oportunidade com colégios e empresas interessados em nossos serviços
Dignity - com o Yázigi Premium Vila Olímpia - já evoluiu para seu equilíbrio antecipado e . mais de 90% do risco já foi dirimido
Mesmo assim, sempre há o risco do mercado e economia globalizada. 

A seguir, apresentamos a proposta mínima de investimento para investidor indicado pela diretoria executiva representada 
por Wellington Queiroz (CEO & Diretor Executivo). As opções de cotas abaixo resumidas, referem-se à compra de 
participação na sociedade que pode ser exercida como investidor nos primeiros dois anos e/ou até o retorno do capital 
investido, quando você terá a opção de fazer parte do contrato social. O modelo de contrato redigido por especialistas e 
idêntico ao dos atuais investidores,  lhe dará a segurança de propriedade da participação na empresa e de todas as rotinas de 
diretoria (a ser disponibilizado após manifestação de interesse formal). Caso tenha efetivo interesse em se juntar a nós, 
deverá dar  indicando em qual cota possui interesse. retorno a esta proposta até 05/nov/2018

PROPOSTA DE INVESTIMENTO

RETORNO EM DIVIDENDO >600 ALUNOS*COTA

PROPOSTA INVESTIDOR COM OPÇÃO DE INTEGRAÇÃO ATÉ 24 MESES
COM RETORNO PROJETADO ESTIMADO CONFORME PLANO DE EXPANSÃO

Até 24 meses R� 10mil/mês bruto10%
MASTER

R$ 100 mil

RETORNO EM DIVIDENDO >600 ALUNOS*COTA

Até 24 meses R� 5mil/mês bruto5%
SUPER

R$ 60 mil

*Dividendo e retorno 
estimados 
considerando o 
atingimento das metas 
de expansão com 600 
alunos até o final de 
2019.
Pode haver antecipação 
ou postergação 
conforme cenário 
econômico e 
competitivo.



Videoconferências com Executivos Globais 

FOCO NA EXPERIÊNCIA PRÁTICA E INTERATIVA

O novo perl prossional demanda uma forte 

habilidade de comunicação interpessoal e 

exibilidade para lidar com diferentes culturas, num 

mundo totalmente conectado e sem fronteiras. 

Para que nossos alunos estejam preparados para 

novos desaos e atuação em times multiculturais o 

Yázigi Vila Olímpia desenvolve com exclusividade 

diversas atividades conectadas com executivos 

globais baseados em outros continentes.

A partir de seu foco em inovação no ensino de idiomas, o Yázigi Vila Olímpia desenvolveu módulos temáticos 

especiais para executivos e prossionais atuantes em times multinacionais. Associados ao conteúdo aprendido em 

sala, foram desenvolvidos diversos workshops exclusivos nos quais as discussões e simulações estão voltadas para a 

experiência prática e totalmente interativa para que não apenas se memorizem fórmulas, mas se vivencie a prática 

de comunicação corporativa em língua inglesa. 

WORKSHOPS DE CONVERSAÇÃO
EXCLUSIVOS & GRATUITOS:

ü Public Speaking Techniques

ü Job Interviews

ü Resumés Design (CVs)

ü Social Media Proling (LinkedIn etc.)

ü 101 Project Management

ü SWOT & PDCA Analyses

ü Managerial Reports

ü Personal Marketing & Branding

ü Business Innovation

Premium Language Center
(2018 Educational Program)



Estrutura e conveniência 
Premium para você 

aprender melhor

FLEXIBILIDADE E VARIEDADE

EXCELENTE LOCALIZAÇÃO

HOSPITALITY COM AMENIDADES ESPECIAIS

HAPPY-HOURS WITH TEACHERS & STAFF

Com diversas opções de cursos e horários,  podemos oferecer o 

curso que melhor atende as suas necessidades. Garantimos 

atendimento individualizado para plantões de dúvidas e 

reposições de aulas com agendamento prévio.

O Yázigi Vila Olímpia está pertinho de você, próximo ao novo 

coração corporativo de São Paulo (quase em frente ao 

Shopping Vila Olímpia) para que você não precise perder 

tempo nem dinheiro ao se deslocar.

Diariamente oferecemos bebidas quentes e nosso cafezinho 

especialmente preparado para aquecer o seu dia e sempre 

com um snack gostoso para acompanhar e te ajudar a 

recarregar suas energias.

Periodicamente fazemos questão de estimular o engajamento 

e a comunicação entre as pessoas que fazem do Yázigi um 

lugar tão especial. Happy hours, almoços e jantares para 

praticarmos o inglês são fundamentais.

BUSINESS CLASS LOUNGE

Relaxe com bate -papos descontraídos com seus colegas e 

faça seu networking em nosso Y.LOUNGE onde você tem 

acesso à rede wi - de alta velocidade para checar seus e -

mails, entrar no chat com nosso instrutor virtual ou revisar seu 

material antes das aulas.

ESPAÇO KIDS LÚDICO E DIVERTIDO

Contamos com prossionais especializados em educação 

infanto-juvenil e ensino de idiomas para que – com a 

metodologia exclusiva – os alunos possam aprender de forma 

natural e divertida incluindo temas ligados à cidadania.
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