Ucz się inaczej. Ucz się online.

PODZIEL SIĘ SWOJĄ
EKSPERCKĄ WIEDZĄ ONLINE.
Nagraj z nami kurs online a my dotrzemy z nim
do tysięcy odbiorców I setek firm!

|

Masz szansę aby Twój kurs stał się jednym z pierwszych
na nowej polskiej platformie edukacyjnej Seduo.pl.

|

Przygotuj z nami profesjonalny kurs online wraz z materiałami
i testami na nowoczesnej i przyjaznej dla użytkowników platformie wspieranej
przez aplikację mobilną.

Setki firm, tysiące odbiorców
Aktualnie w Czechach i na Słowacji Seduo.cz oferuje ponad 300 kursów online.
Swoje produkty sprzedaje ponad 800 firmom (ponad 44 000 licencji B2B)
i ma ponad 300 000 odbiorców indywidualnych.

Współpraca trenerska w ramach Seduo.pl
WARTOŚĆ DODANA:

CZEGO OCZEKUJEMY?

|

Wynagrodzenie za przygotowanie
kursu online.

|

Po podjęciu decyzji o współpracy:
wstępny konspekt kursu i krótkie
nagranie pokazowe jego część.

|

Prowizja z kursów kupionych przez
klientów indywidualnych oraz
firmowych.

|

Opracowanie scenariusza kursu,
który stanie się podstawą do
nagrania video.

|

Propagacja Twojej marki osobistej,
otwierająca drogę do pozyskania
nowych zleceń.

|

Nagranie kursu
w profesjonalnym studiu.

|

Profesjonalna produkcja
i postprodukcja całego kursu oraz
wsparcie przy jego przygotowaniu.

|

Twoje eksperckie know-how,
które stanie się zawartością
kursu.

|

Marketing oraz zespół handlowy,
którzy będą aktywnie sprzedawać
kurs nowym klientom.

|

|

Masz do dyspozycji nas i nasze
wieloletnie doświadczenie
merytoryczne i techniczne
w przygotowaniu i produkcji kursów
online.

Czasu i energii, które poświęcisz
na przygotowanie kursu oraz
dotrzymywania umówionych
terminów podczas procesu
przygotowania.

www.seduo.pl coming soon

Nasza współpraca krok po kroku
1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

Rozważanie potencjalnej współpracy
●

wstępne spotkanie

●

propozycja tematu i merytoryki kursu

●

konspekt kursu

Umowa o współpracy
●

umówienie się na konkretny temat i zakres kursu

●

potwierdzenie terminów

Praca nad scenariuszem
●

tworzenie scenariusza

●

materiały uzupełniające i testy

●

notka biograficzna i krótki opis kursu na stronę internetową

Nagrywanie I postprodukcja
●

przygotowanie do nagrania

●

nagrywanie kursu

Umieszczenie kursu na Seduo.pl
●

kontrola kursu

●

umieszczenie przez nasz zespół kursu online

●

promocja kursu przez zespół Seduo.pl
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Seduo.pl Content Manager
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