
VÝZVY
• Omezený čas na rozvoj

• Mobilní, decentralizovaní 

pracovníci

• Životnost kompetencí 

dramaticky klesá

ŘEŠENÍ
• Flexibilní, modulární rozvojové 

platformy

• Intuitivní, jednoduše dostupné 

na mobilních zařízeních

• Obsah odpovídající pracovní 

náplni, standardní či na míru

INTEGROVANÁ ŘEŠENÍ
Digital Learning Center Mercuri International nabízí unikátní flexibilní přístup, 
který zahrnuje digitální učební platformu nejnovější generace, rozsáhlou 
knihovnu standardních modulů a  poutavé učební moduly vytvořené na míru.
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PŘEPRACOVANÝ NEBO VYTVOŘENÝ NA MÍRU
OBSAH NA MÍRU

STRUKTUROVANÝ

Postupný progres 
k dosažení cílů

PRAKTICKÝ

5 minut nebo 
hodina - využijte 

svůj čas co 
nejefektivněji

PŘÁTELSKÝ

Intuitivní, příjemný 
na učení

ROZSÁHLÝ

Velké množstí 
informací ve 

formátu pro vás 
na míru 

SOCIÁLNÍ

Spolupráce 
s kolegy

RELEVANTNÍ

Obsah zajišťující 
co největší 

návratnost času 
věnovaného učení

Můžeme digitalizovat a pozměnit váš již existující obsah nebo můžeme vytvořit 
zcela nové materiály.

OBSAH 
NA MÍRU

Obsah vytvořený na míru 
jednotlivým pracovníkům 

STANDARDNÍ
OBSAH

Zvýšení úrovně znalostí 
v celé organizaci

UČEBNÍ PLATFORMA
NEJNOVĚJŠÍ GENERACE

DIGITÁLNÍ UČENÍ
S pouhými 24 minutami, které mají pracovníci obchodních organizací v 
průměru týdně na svůj rozvoj, potřebují inovativní řešení, která je zaujmou 
a odpovídají jejich skutečným rozvojovým potřebám - kdykoli, kdekoli a na 
jakémkoli zařízení. Vítejte v Digital Learning Centru Mercuri International.

AKČNÍ TIPY / SHRNUTÍ

Shrnutí klíčových bodů a akční 
tipy, které pomáhají udržet si 
a aplikovat získané znalosti

 KRÁTKÉ E-MODULY

Jednoduše stravitelné 
a dostupné na mobilech, buď 
jako doplněk k tréninku nebo 
jako samostatné řešení

INTERAKTIVNÍ UČENÍ 

Zážitková forma, která 
podporuje aktivní zapojení 
a větší zapamatovatelnost 
získaných znalostí

GAMIFIKACE

Obsahující zábavné prvky díky 
bodování, různým úrovním 
a odměnám, které pomáhají  
dosahovat rozvojových cílů

ZALOŽENO NA SCÉNÁŘÍCH

Realistické situace a postavy 
vytvářejí prostředí rozvíjející 
schopnosti řešit skutečné 
problémy z praxe

STANDARDNÍ CESTY
STANDARDNÍ OBSAH

SALES SKILLS

NEGOTIATION

VÝSLEDEK?

Kvalifikovaní, aktivní, 
motivovaní pracovníci.

Mercuri International pomáhá obchodním organizacím zvyšovat efektivitu prodeje a dosahovat 
„sales excellence“. Prostřednictvím lidí, nástrojů a procesů každoročně přispíváme 

k ziskovému růstu tisícům společností ve více než 50 zemích.

Pro více inormací navštivte mercuri.cz

KEY ACCOUNT MANAGEMENT

LEADERSHIP & COACHING SKILLS

A VÍCE...

Rozvojové cesty zaměřené na klíčové prodejní dovednosti dostupné 
v různých jazycích.

VALUE BASED SELLING


