IZZIV

REŠITEV

• Omejen čas za učenje
• Mobilna, decentralizirana
delovna sila
• Kompetencam drastično upada
rok trajanja

• Fleksibilna, modularna
treninška platforma
• Intuitivni vmesnik, ki podpira
uporabo na mobilnih napravah
• Delu ustrezne vsebine, po meri
ali “s knjižne police”

DIGITALNO UČENJE
Z zgolj 24 minutami časa za učenje na teden delovna sila prihodnosti potrebuje
inovativne in zanimive učne rešitve, ki upoštevajo njihove potrebe - kjerkoli,
kadarkoli in na katerikoli napravi. Dobrodošli v digitalnem učnem centru Digital
Learning Center podjetja Mercuri International.

INTEGRIRANA REŠITEV
Digital Learning Center podjetja Mercuri International ponuja edinstven
fleksibilen pristop, ki vključuje učno platformo naslednje generacije, obširno
knjižnico vnaprej pripravljenih vsebin in vsebin, prilagojenih posebej za vas.

UČNA PLATFORMA
NASLEDNJE GENERACIJE

VSEBINA
“S POLICE”

Vsebina, prilagojena
vašim potrebam

Krepi znanje in spretnosti
znotraj splošnejšega,
širšega okvira

SAMOSTOJNO UČENJE

VODENO UČENJE

VSEBINA PO VAŠI
MERI

STRUKTURIRANO

UPORABNIKU PRIJAZNO

DRUŽABNO

Postopno
napredovanje
proti ciljem

Intuitivne,
hitro priučljive
interakcije

Konstruktivno
sodelovanje s
kolegi

PRIROČNO

BOGASTVO VIROV

RELEVANTNO

Naj bo 5 minut ali 1
ura - poskrbite, da
vaš čas šteje

Bogastvo informacij v
formatih, prilagojenih
posebej za vas

Vsebina, izbrana
tako, da bo vaš
časovni vložek kar
najbolje povrnjen

VSEBINA PO VAŠI MERI

UREJENA ALI PRIREJENA
Lahko digitaliziramo in na novo uredimo vaše že obstoječe vsebine ali pa
ustvarimo povsem nova gradiva.

NASVETI ZA DELOVANJE/POVZETKI

E-MODULI “ŽEPNE VELIKOSTI”

Povzetki in priročni opomniki, ki
udeležencem pomagajo ohraniti
in uporabiti pridobljeno znanje
pri njihovem delu.

Kratki in mobilnim napravam
prijazni; kot dopolnitev učenju
v učilnici ali kot samostojna
učna rešitev.

INTERAKTIVNO UČENJE

PO PRINCIPU IGRIFIKACIJE

“Potopitvena izkušnja”
(Immersive experience), ki
spodbuja aktivno vključevanje
udeležencev za utrditev
pridobljenega znanja.

Učenje dobi zabavno dimenzijo
s točkovanjem, z različnimi
stopnjami in nagradami, ki
udeležencem pomagajo pri
doseganju ciljev.

NA OSNOVI SCENARIJEV

TRENINGI V UČILNICI

Avtentične situacije in liki
umeščajo znanje v kontekst
in tako razvijajo sposobnost
reševanja problemov v
resničnem svetu.

Za dopolnitev učne izkušnje
in pomoč udeležencem pri
izboljšanju veščin in spretnosti
z vajami, igrami vlog in
razpravami, virtualno ali “v živo”.

SPLOŠNA, VNAPREJ PRIPRAVLJENA VSEBINA “S POLICE”

V VEČ JEZIKIH
Treningi, ki jih zlahka integrirate v vaše delo in obravnavajo ključne prodajne
spretnosti, dostopni v 20 jezikih.
PRODAJNE SPRETNOSTI

VODENJE KLJUČNIH KUPCEV

NAČRTOVANJE KUPCEV

VODSTVENE SPRETNOSTI IN
SPRETNOSTI COACHINGA

POGAJANJA

IN ŠE MNOGO VEČ …

REZULTAT?

Spretna, angažirana in
motivirana delovna sila.

Vsako leto Mercuri International podjetjem v več kot 50 državah pomaga pri doseganju prodajne
odličnosti. Strankam služimo s prilagojenimi rešitvami in strokovnim poznavanjem panoge tako na
lokalnem kot tudi na globalnem nivoju. Donosnost vašega posla povečujemo z razvojem ljudi, orodij in
procesov, ki omogočajo reševanje vseh prodajnih izzivov.
Za več informacij obiščite mercuri.si

