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Dyrektor Zarządzający

6,2 mln zł
   oszczędności dla naszych klientów

Oddajemy w Państwa ręce zwięzłą ofertę dotyczącą e-learningu. Szkolenia online to przede 
wszystkim oszczędność czasu pracowników i budżetów firmy. W 2016 roku nasi klienci, dzięki 
opracowanym szkoleniom, zaoszczędzili na kosztach związanych ze szkoleniami ponad 6,2 mln 
zł. Jednocześnie badania wykazały, że oddelegowanie części szkoleń do postaci online (np. 
wprowadzających) pozwoliło na podniesienie efektywności dalszych szkoleń stacjonarnych.

Z przyjemnością spotkamy się z Państwem i porozmawiamy w jaki sposób możemy pomóc – 
zajmujemy się zarówno produkcją szkoleń dedykowanych jak i sprzedażą gotowych kursów.

http://www.imperiumszkoleniowe.pl


Jak tworzymy szkolenia?

01 02 03
Analizujemy wymagania

Sprawdzamy grupę docelową, 
obecny stan wiedzy, 
dotychczasowe metody 
szkoleniowe i ich luki, analizujemy 
materiał, angażujemy ekspertów.

Tworzymy scenariusz

Czyli dokładny zapis co znajdzie 
się w gotowym szkoleniu – treść, 
koncepcję animacji, filmów, 
quizów i ćwiczeń.

Animacje

Scenariusz zaakceptowany, 
możemy przystąpić do 
uatrakcyjnienia szkolenia. M.in. 
tworzymy animacje whiteboard, 
explainer videos, krótkie filmy 
szkoleniowe.
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04 05 06
Audio

Poszukujemy najlepiej 
dopasowanego głosu do 
charakteru szkolenia 
i udźwiękawiamy szkolenie.

Testujemy

Każde szkolenie gruntownie 
testujemy sami, a potem wraz  
z Klientem, by kursant mógł bez 
zakłóceń zdobywać wiedzę.

Osadzamy

Gotowe szkolenie przekazujemy 
Klientowi lub osadzamy na naszej 
platformie LMS.
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Metodyka tworzenia szkoleń

Kirck-Patrick Model

Szkolenia projektujemy 
wykorzystując The New 
World Kirk-Patrick Model. 
Dzięki „kirkpatrickowemu” 
podejściu szkolenia są 
maksymalnie dostosowane do 
potrzeb organizacji. Szkolenia 
online to przede wszystkim 
oszczędność czasu i pieniędzy. 
Dodatkowo ciekawa forma 
lekcji pomaga zwiększyć stopień 
zapamiętywania materiału.
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Projektowanie i badanie efektywności szkoleń

Poziom 1.  
Reakcja

Na tym etapie 
zbieramy informacje 
od uczestników nt. 
ich zadowolenia ze 
szkolenia, formy 
przekazu itp.

Poziom 2.  
Uczenie się

Sprawdzamy jak 
treści e-learningowe 
wpłynęły na zdobycie 
odpowiedniej wiedzy, 
przeprowadzamy testy.

Poziom 3. 
Zachowania

Badamy jak 
zrealizowane szkolenie 
pomogło wpłynąć na 
postawy i zachowania 
uczestników.

Poziom 4.  
Wyniki

Pomagamy zbadać,  
w jaki sposób szkolenie 
e-learningowe 
przyczyniło się do 
realizacji celów 
biznesowych.
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Referencje

Zarówno zawartość merytoryczna jak i sposób przekazania wiedzy w nowoczesnej, 
e-learningowej formule przekroczyły nasze wyjściowe oczekiwania. 

Polecamy Imperium Szkoleniowe w zakresie przygotowania szkoleń 
e-learningowych.

Justyna Sztukowska
HR Department

http://www.imperiumszkoleniowe.pl


Mam przyjemność polecić Imperium Szkoleniowe jako wiarygodnego 
i kompetentnego partnera w zakresie projektowania i realizacji szkoleń 
e-learningowych.

W naszej współpracy cenimy przede wszystkim bezpośredni kontakt  
z dedykowanymi liderami obu projektów, szybką reakcję na zgłaszane uwagi, 
proaktywność, elastyczność oraz zaangażowanie na każdym etapie wspólnie 
realizowanego projektu. 

Joanna Rutkowska
Learning and Development Manager
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Klienci
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Rozwiązania techniczne

Ekrany interaktywne
pozwalają lepiej zapoznać się 
z materiałem szkoleniowym

Quizy
dzięki nim uczestnicy 
utrwalają wiedzę zdobytą 
na szkoleniu

Filmy szkoleniowe
upraszczają nawet 
najbardziej skomplikowane 
zagadnienia

http://www.imperiumszkoleniowe.pl


Rozwiązania techniczne

Atrakcyjny wygląd
łączymy użyteczność szkoleń 
z przyjemnym dla oka wyglądem

Elementy grywalizacji
przyczyniają się 
do chętniejszego 
rozwiązywania szkoleń 
przez użytkowników

Interaktywne zadania
urozmaicają przebieg 
szkolenia i pozwalają 
lepiej zapamiętać materiał 
szkoleniowy

http://www.imperiumszkoleniowe.pl


Nasze gotowe szkolenia

Word

Excel Excel

Word

Poziom podstawowy

           2h 10 min nagrań

           14 lekcji

           Case studies

Poziom podstawowy

           2h 53 min video

           30 lekcji

           Testy i quizy

Poziom średniozaawansowany

           3h 21 min video

           27 lekcji

           Testy i quizy

Poziom średniozaawansowany

           1h 13 min nagrań

           12 lekcji

           Case studies

Word

Poziom zaawansowany

           51 min nagrań

           12 lekcji

           Case studies

Excel

Poziom zaawansowany

          4h 27 min nagrań

           44 lekcji

           Testy i quizy
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Nasze gotowe szkolenia

PowerPoint

PowerPoint Project Project

Poziom podstawowy

           1h 35 min video

           17 lekcji

           Testy i quizy

Poziom zaawansowany

           47 min video

           10 lekcji

           Testy i quizy

Poziom podstawowy

           3h 25 min nagrań

           19 lekcji

           Testy i quizy

Poziom zaawansowany

           1h 14 min nagrań

           8 lekcji

           Testy i quizy

AccessAccess

Poziom zaawansowany

           2h 33 min video

           20 lekcji

           Testy i quizy

Poziom podstawowy

           2h 57 min video

           17 lekcji

           Testy i quizy
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Moduł licencyjny

Kursy znajdujące się na naszej platformie e-learningowej powstały w oparciu o nasze wieloletnie doświadczenie 
w prowadzeniu szkoleń stacjonarnych. E-learning może być zarówno wsparciem dla uczestników szkoleń 
grupowych, jak i samodzielnym produktem szkoleniowym, dostępnym w dowolnym miejscu i czasie.

Proponujemy Państwu udział 
w szkoleniach e-learningowych 
poprzez:

1. udzielenie licencji 
pracownikom (szkolenie 
dostępne na naszej platformie 
przez określony czas),

2. udzielenie niewyłącznej, 
nieograniczonej czasowo 
licencji dla wszystkich 
pracowników Państwa firmy.

http://www.imperiumszkoleniowe.pl


Imperium Szkoleniowe
ul. Piaskowa 4/U6
01-067 Warszawa

tel: 22 402 15 04
fax: 22 258 23 62
biuro@imperiumszkoleniowe.pl

www.imperiumszkoleniowe.pl

Dziękujemy wszystkim 
dotychczasowym Klientom za 
obdarzenie nas zaufaniem.

http://www.imperiumszkoleniowe.pl
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