
Young Digital Planet SA (YDP) od 1990 roku wyznacza trendy w edukacji. Jest wiodącym producentem 
oprogramowania i rozwiązań edukacyjnych. Oferta YDP obejmuje wydawnictwa multimedialne 
z różnorodnych dziedzin, specjalistyczne narzędzia i technologie wspierające rozwój dzieci, platformy 
edukacyjne, rozwiązania e-learningowe oraz multimedialny sprzęt. Programy YDP są obecne w każdej 
polskiej szkole oraz w każdej publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej. Adresatami 
innowacyjnych rozwiązań YDP są: instytucje edukacyjne, wydawnictwa, administracja publiczna, 
przedsiębiorstwa oraz klienci indywidualni. Firma ma doświadczenie we współpracy z wydawnictwami
i ministerstwami edukacji w blisko 40 krajach.

Young Digital Planet SA dostarcza i rozwija multimedialne treści edukacyjne w wersjach on-line i off-line, 
przeznaczone – obok języków obcych – do nauki przedmiotów (m.in. matematyka, chemia, biologia, fizyka) 
na praktycznie wszystkich etapach edukacyjnych. Aplikacje są zgodne z podstawami programowymi
i programami nauczania obowiązującymi w różnych krajach świata, gdzie firma oferuje swoje produkty.
YDP opracowuje i wdraża innowacyjne programy nauczania obejmujące wykorzystanie nowoczesnych 
technologii podczas zajęć z uczniami (w tym uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi), 
wspierając nauczycieli w realizowaniu celów dydaktycznych. Oferta Young Digital Planet SA obejmuje 
wydawnictwa multimedialne z różnorodnych dziedzin, specjalistyczne narzędzia i technologie wspierające 
rozwój dzieci, platformy edukacyjne, rozwiązania e-learningowe oraz multimedialny sprzęt.

Do grona swoich partnerów YDP zalicza wiodące wydawnictwa europejskie, między innymi: Nową Erę, 
Cambridge University Press, Harcourt Education, Pearson Oxford, Macmillan, Malmberg, Van In, WSOY.
Produkty firmy wielokrotnie zdobywały prestiżowe nagrody oraz wyróżnienia w kraju i za granicą 
– już dwukrotnie otrzymały nagrodę EuroPrix przyznawaną najlepszym europejskim produktom 
multimedialnym przez Komisję Europejską oraz Austriackie Ministerstwo Gospodarki.         

Najpopularniejsze w Polsce marki firmy to:
  • EuroPlus+ – interaktywne kursy językowe
  • eduROM – multimedialne podręczniki, gry edukacyjne
  • eduSensus – interaktywne programy, sprzęt specjalistyczny oraz portal internetowy wspomagający   
     diagnozę i terapię
  • Nauczyciel.pl – innowacyjny portal internetowy dla nauczycieli
Dodatkowo, w ramach projektu Akademia YDP, firma oferuje szeroką gamę szkoleń kierowanych 
zarówno do sektora edukacyjnego, jak i do administracji publicznej.
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