
I N  2  WEEK S  F ROM  T H E  S T A R T  YOU  W I L L  B E :

Observing the children and documenting inside the app
Planning and evaluating your activities
Communicating seamlessly between kindergarten&families
Making your own plan for early childhood education
Taking advantage of our smart  teacher's learning materials
Monitoring the implementation of your early childhood education plan

 

HER E ' S  HOW  WE ' L L  S U P POR T  YOU  A LONG  T H E  WAY :

Day 1: "Welcome to the TinyApp World!" Onboarding Package including support
materials and an on-demand free call with us;
Day 14: 1st checkpoint to make sure you're off to a good start;
Day 30: 2nd checkpoint + more inspiration from us;
Day 50: together we evaluate how well your trial has gone;
Day 60: final call and follow-up;

This offer is only valid for the first 20 kindergartens that email us 
 hello@tinyapp.biz

You can have 60 days to try and test if you can fall in love with our dearest
TinyApp. We'll make it even better by giving you our undivided attention and
support during the trial.
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Havainnoi ja dokumentoi
Suunnittele ja arvioi toimintaa
Viesti sujuvasti päiväkodin ja perheiden välillä
Tee lapsen varhaiskasvatussuunnitelma
Hyödynnä opettajan oppimateriaaleja
Seuraa varhaiskasvatussuunnitelman toteutumista

NÄ I N  T U EMME  A L KA VAA  T I N Y A P P - MATKAANNE :

Saat “Tervetuloa TinyApp-maailmaan!” -käyttöönottopaketinTukimateriaalimme
ja ilmainen käyttäjätuki käytössäsi;
14 päivän päästä olemme sinuun yhteydessä ja varmistamme, että aloitus on
sujunut hyvin;
30 päivän päästä kuulemme mielellämme kokemuksistanne ja lähetämme teille
lisäinspiraatiota;
50 päivän päästä arvioimme yhdessä, miten kokeilunne on sujunut;
60 päivän päästä soitamme sinulle ja sovimme yhdessä mahdollisesta jatkosta!

 

Messutarjous on voimassa ainoastaan 20 ensimmäiselle päiväkodille. Ilmoittaudu
mukaan ilmaiseen kokeiluun sähköpostitse, hello@tinyapp.biz

Kokeile TinyApp-palvelua 60 päivää ilmaiseksi! Tarjous ei sido sinua mihinkään,
vaan voit päättää ilmaisen jakson jälkeen, jatkatko TinyApp-käyttöä. Tartu
mahtavaan TinyApp-messutarjoukseen ja saat monipuolista tukea pedagogiseen
työhösi!
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