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Łódź, 6 października 2010 

Da Grasso i Wydawnictwo Szkolne PWN wspierają maturzystów 

Da Grasso – największa w Polsce sieć pizzerii i restauracji – nawiązała współpracę z 

Wydawnictwem Szkolnym PWN w ramach promocji programu edukacyjnego „Akademia 

Maturalna PWN” oraz nowej serii publikacji dla maturzystów. Akcja będzie promowana w lokalach 

Da Grasso w całej Polsce oraz w księgarniach Empik, Matras i Świat Książki, a maturzyści wraz z 

książkami otrzymają kupony zniżkowe na słynną pizzę. 

„Współpraca z Wydawnictwem Szkolnym PWN to wspaniała okazja do nawiązania 

relacji z naszymi młodymi klientami. Cieszymy się, że możemy zaangażować się we 

wspieranie maturzystów” – powiedziała Magdalena Piróg, Wiceprezes Da Grasso Sp. z 

o.o. 

„Da Grasso jest marką dobrze znaną młodym ludziom. Mamy szansę zaproponować 

specjalnie dla nich przygotowane pomoce naukowe, które , jak liczymy, będą dla nich 

szczególnym wsparciem w czasie przygotowań do matury. Cieszymy się, że możemy 

zaprezentować naszą ofertę tam, gdzie młodzież spędza czas” – powiedziała 

Agata Mrozowska, Wiceprezes Zarządu Wydawnictwa Szkolnego PWN Sp. z o.o. 

W ramach współpracy Da Grasso przekaże kupony zniżkowe dla wszystkich, którzy 

kupią promocyjny pakiet maturalny z wybranego przedmiotu. Ponadto, książki 

Wydawnictwa Szkolnego PWN będą promowane w ponad 200 pizzeriach i 

restauracjach Da Grasso w blisko 150 miastach w całej Polsce. Firmy będą także prowadzić wspólne 

działania promocyjne w internecie. 

Więcej informacji na www.dagrasso.pl oraz www.akademiaPWN.pl 

Więcej informacji o Sieci Da Grasso 

Da Grasso to największa w Polsce sieć ponad 200 pizzerii i restauracji zlokalizowanych w blisko 150 miastach. W menu Da 

Grasso można znaleźć już nie tylko wspaniałą pizzę zawsze serwowaną z unikalnymi w smaku sosami, ale także grillowane 

mięsa, ryby, makarony, przekąski oraz sałatki i desery. Ponadto, w ramach wprowadzenia segmentu Smaki Da Grasso, 

oferta sieci rozszerzyła się o dania kuchni meksykańskiej. 



 

 

Najwyższa jakość, smak potraw oraz doskonała obsługa zostały wielokrotnie docenione, zarówno przez klientów, jak i 

gremia branżowe. Najważniejsze nagrody i wyróżnienia dla sieci Da Grasso: 

• 2010 złoty Laur Konsumenta 

• 2010 Jakość Obsługi 

• 2009 Jakość Roku 

• 2009 złoty Laur Konsumenta 

• 2008 Hermes w kategorii – sieć restauracji 

• 2008 złoty Laur Konsumenta 

• 2008 Grand Prix Konsumenta 

• 2007 złoty Laur Konsumenta 

• 2006 srebrny Laur Konsumenta 

W 2010 roku została powołana Fundacja Da Grasso, której działalność skupia się na pomocy dzieciom i młodzieży 

zagrożonym wykluczeniem społecznym. 

Więcej informacji na temat sieci Da Grasso można znaleźć na www.dagrasso.pl 

Więcej informacji na temat można znaleźć na www.dagrasso.org 

Więcej informacji o Akademii Maturalnej PWN 

Akademia Maturalna PWN to innowacyjny system przygotowań do matury na 

platformie e-learningowej oparty na indywidualnym, zintegrowanym kalendarzu 

maturalnym, po raz pierwszy dostępnym w wersji wirtualnej. 

Jest to pierwszy tego typu projekt na platformie e-learningowej angażujący zarówno uczniów jak i nauczycieli, który ma na 

celu ułatwienie, usystematyzowanie i opanowanie wiedzy wymaganej na egzaminie maturalnym na poziomie 

podstawowym i rozszerzonym.  

Program Akademii Maturalnej opiera się na treściach edukacyjnych zawartych w NOWEJ SERII MATURALNEJ, przygotowanej 

przez Wydawnictwo Szkolne PWN, która właśnie pojawiła się na rynku. 

Seria obejmuje 10 przedmiotów maturalnych: matematyka, język polski, język angielski, język niemiecki, geografia, fizyka, 

chemia, biologia, historia i wiedza o społeczeństwie. 



 

 

Kompletny Pakiet Maturalny z wybranego przedmiotu składa się z 3 publikacji wzajemnie się uzupełniających: 

• Repetytorium – zawierające wszystkie treści teoretyczne wymagane na egzaminie maturalnym; 

• Zadania – z poziomu podstawowego i rozszerzonego, utrwalające i sprawdzające wiedzę; 

• Trener – prezentuje wybrane zagadnienia, analizuje trudne przypadki oraz systematyzuje nabytą wiedzę. 

Dodatkowym elementem ułatwiającym powtórki do matury są kalendarze maturalne ze wszystkich przedmiotów na 

poziomie podstawowym i rozszerzonym. 

Kalendarze są dostępne w wersji wirtualnej, w ramach Akademii Maturalnej PWN, indywidualnie skonfigurowane dla 

użytkownika na stronie internetowej lub w wersji PDF gotowe do druku. 

System przygotowań do matury jest dostępny na portalu edukacyjnym na www.akademiaPWN.pl 


