
HAASTE
• rajallinen koulutukseen 

käytettävä aika

• liikkuva, hajautettu työvoima

• osaamisen omaksuminen 
heikkenee merkittävästi

RATKAISU
• joustava, modulaarinen

oppimisalusta

• intuitiivinen, mobiililaitteeseen 
sopiva käyttöliittymä

• työn kannalta merkitykselliset 
sisällöt räätälöityinä tai valmiina 
ratkaisuina

INTEGROITU RATKAISU
Mercuri Internationalin Digital Learning Center tarjoaa ainutlaatuisen joustavan 
ratkaisun, joka sisältää uuden sukupolven oppimisalustan, kattavan valmiiden 
sisältöjen kirjaston ja räätälöityjä sisältöjä.

O
H

JA
TT

U
 O

P
P

IM
IN

E
N

IT
SE

O
H

JA
U

TU
VA

 O
P

P
IM

IN
E

N

VALMIITA SISÄLTÖJÄ SOVELTAMALLA TAI TÄYSIN 
RÄÄTÄLÖITYNÄ

RÄÄTÄLÖIDYT SISÄLLÖT

JÄSENNELTYÄ
Vaiheittainen 

edistyminen kohti 
tavoitteita

ETENE OMAAN TAHTIIN
5 minuuttia tai tunti

 – käytä aikasi 
tehokkaasti

KÄYTTÄJÄYSTÄVÄLLISTÄ
Intuitiivinen, helppo-

käyttöinen 
käyttöliittymä

RESURSSIT
Runsaasti 

mielenkiintoista 
sisältöä, joka sopii 

juuri sinulle

SOSIAALISTA
Positiivista yhteistyötä 

muiden oppijoiden 
kanssa

MERKITYKSELLINEN SISÄLTÖ
Sisällöt valitaan 

niin, että tulos on 
mahdollisimman hyvä 
suhteessa käytettyyn 

aikaan

Voimme digitoida ja paketoida uudelleen jo olemassa olevat koulutussisältösi 
tai luoda aivan uusia materiaaleja.

RÄÄTÄLÖIDYT 
SISÄLLÖT

Sisältö voidaan räätälöidä 
yksilöllisen tarpeen 

mukaan

VALMIIT SISÄLLÖT

Kattavat valmiit sisällöt 
kaikille osaamistasoille

UUDEN SUKUPOLVEN 
OPPIMISALUSTA

DIGITAALINEN OPPIMISKOKEMUS
Jos käytössä on keskimäärin vain 24 minuuttia viikossa aikaa oman 
osaamisen kehittämiseen, tulevaisuuden työntekijät tarvitsevat 
innovatiivisia ja sitouttavia koulutusratkaisuja, jotka sopivat heidän 
tarpeisiinsa – milloin tahansa, missä tahansa ja millä tahansa laitteella. 
Tervetuloa Mercuri Internationalin Digital Learning Centeriin.

KÄYTÄNNÖN VINKIT/KESKEISET OPIT

Yhteenvedot ja oppijalle jäävät 
materiaalit, jotka auttavat tätä 
omaksumaan ja soveltamaan 
oppimaansa

E-MODUULIT PIENISSÄ ERISSÄ

Lyhyitä e-oppimismoduuleja 
joko täydentämään 
luokkahuoneessa tapahtuvaa 
koulutusta tai erillisenä 
ratkaisuna

INTERAKTIIVINEN OPPIMINEN

Mukaansatempaava kokemus, 
joka tukee aktiivisen oppijan 
sitoutumista tiedon todelliseen 
omaksumiseen

PELIPOHJAINEN OPPIMINEN

Lisää hauskoja elementtejä 
pisteiden, tasojen ja palkintojen 
muodossa, ja auta oppijoita 
saavuttamaan päämääränsä

SKENAARIOPOHJAINEN OPPIMINEN

Realistiset, omakohtaiset 
tilanteet ja hahmot tarjoavat 
kontekstin ja auttavat 
ratkaisemaan ongelmia

MONIKIELISET PAKETIT
VALMIIT SISÄLLÖT

MYYNTITAIDOT

NEUVOTTELUTAIDOT

TULOS?

Ammattitaitoisia, 
sitoutuneita ja 
motivoituneita työntekijöitä.

Mercuri International tarjoaa joka vuosi yrityksille yli 50 maassa mahdollisuuksia saavuttaa myynnin 
huippuosaamista. Palvelemme asiakkaitamme sekä paikallisesti että maailmanlaajuisesti tarjoamalla 
heille räätälöityjä ratkaisuja ja alan asiantuntemusta. Kasvatamme voittoa ihmisten avulla tarjoamalla 

työkaluja ja prosesseja erilaisiin myyntihaasteisiin vastaamiseksi.

mercuri.fi

AVAINASIAKKUUKSIEN HALLINTA

JOHTAMIS- JA VALMENTAMISTAIDOT

JA PALJON MUUTA…

Helposti integroitavat, keskeiset myyntitaidot kattavat koulutuspaketit, 
saatavilla 20 kielellä.

ASIAKKUUKSIEN SUUNNITTELU


