Online oktatsz

Online oktatsz az easyLearn-ön

Egy platform
több százezer hallgató

Jövőkép
A jövő a modern
e-learning

Közösség
az oktatásban

Határtalan
lehetőségek

Az easyLearn az online
oktatás egy egészen új
világa! Oldalunkon
lehetőség nyílik szinte
BÁRMIT megtanulni az
ország legjobb oktatóitól.
És ez nem egy jól megírt
marketing szöveg, hanem a
célunk! A net legjobb
kurzusai és oktatói egy
helyen, ami az ország
összes lakosa számára
hozzáférhető, elérhető áron.

Tanulni videókból, prezentációkból,
segédanyagokból lehet, a kurzusok
folyamatosan bővülni fognak. Az oldal
nyitott az oktatók és tartalom szolgáltatók
felé, így bárki indíthat online kurzust, hogy
saját tudását átadhassa a közösségnek és
létrehozzon valami maradandót. A tanulni
vágyók egy pezsgő szellemi oldalon
találják magukat, ahol fejleszthetik
képességeiket, kapcsolatba léphetnek
egymással és követhetik kedvenc
oktatójukat.

Az easyLearn egy online
közösségi oktatói felület, illetve
oktatási céllal létrejött portál. Az
online oktatást alapjaiban
megváltoztató oldal lényege,
hogy megszüntesse azt a
többfajta fizikai korlátot, amit a
hagyományos oktatás
magában hordoz. Bárkinek,
bárhol, bármikor elérhető
minőségi oktatást szeretnénk
nyújtani az élet minden
területéről. Minden olyan téma,
amely alkalmas online
oktatásra, az idővel meg fog
jelenni az oldalon.

Mit biztosít Neked az easyLearn?
Egy platformot, ami elérést biztosít több százezer hallgatóhoz
Keretrendszerünket úgy alakítottuk ki, hogy az maximálisan támogassa a hatékony tanulást.
Ezen elemek egysége teremti meg a tökéletes tanulási élményt.
Egyedi fejlesztésű UI és UIX felület
egyszerű navigáció, letisztult design
hatékony tanulást elősegítő struktúra
reszponzív design, azaz minden eszközön
(okostelefonon, tableten és PC/Laptopon)
is ugyanaz az élmény
oktató személyére, stílusára szabható
kurzus profil oldal átlátható struktúrában
tanulni vágyók igényét messzemenőleg
szem előtt tartó kialakítás

Biztonság
a kurzusok a legnagyobb
biztonságban vannak nálunk
többszörös videó védelem
/ IP cím tiltás, látható és digitális vízjel /
saját szerverpark
egyedi fejlesztésű lejátszó
egyszerű, gyors, nyomon követhető elszámolás

Tanulást támogató eszközök
egyedi fejlesztésű videó lejátszó
jegyzetelő és interaktív kommunikációs felület
közösségi tanulási élmény /chat, kérdések/
online élő konzultáció lehetőség

Gyors elterjedés
További kurzusok megjelenése miatt
exponenciális növekedés az elérésben
Teljes körű marketingtevékenység
az easyLearn részéről

Összefoglalva
Neked csak el kell készítened kurzusodat, mi pedig biztosítunk:
minőségi, kornak megfelelő megjelenést
napjaink legjobb technikai infrastruktúráját
gyors felfutást
egyre bővülő elérést
disztribúciót, fizetési rendszert

Sokat kereshetünk Neked
Megtöbbszörözheted bevételeidet
Minél több kurzus kerül fel hozzánk, Neked annál nagyobb lesz a bevételed

Gondolj bele, kurzusoddal eddig kb évi 10000 embert értél/nél el
akkor 10 oktató különböző kurzusa már évi 100000 embert fog elérni
és a Te kurzusod iránt is sokkal nagyobb lesz az érdeklődés
minél több oktató = egyre több látogató

Sokat spórolunk Neked
Nem kell költened:

Mobilra és tabletre való optimalizálásra 1-2 millió Ft
Biztonságos videó védelemre 3-500e Ft
Naprakész arculatra 5-700e Ft
Technikai infrastruktúrára / szerver, egyedi videólejátszó 1-2 millió Ft
Weblap fejlesztésre 1-2 millió Ft
Online fizetési és számlázó rendszerre 3-500e Ft

Marketing tervezésre, kampányra 2-3 millió Ft

Folyamatosan növekvő érdeklődésre Felbecsülhetetlen
Összesen min 6M Ft-ot spórolunk Neked!
Úgy, hogy semmire sem kell költened, még csak nekünk se kell fizetned!

70%

A jutalékod minden az easyLearn felületén eladott kurzus után

Nincs belépési díj vagy egyéb rejtett költség!
Nekünk a siker nem pénzben mérhető, hanem kurzusaink népszerűségében!
Így biztosan állítható, hogy a mi sikerünk, az Te sikered is. És fordítva is igaz,
tehát Win-Win szituáció!

Milyen előnyökkel jár az
együttműködés?
első és legfontosabb, hogy arra
koncentrálhatsz, amihez igazán értesz és
szeretsz
minden terhet leveszünk a válladról
egyszer kell elkészítened a kurzust, ami ezután
“dolgozik” helyetted
egyszerű, gyors, nyomon követhető elszámolás
az ország összes lakosát elérheti kurzusaival
magas nívó, az easyLearn oldalához csak
minőségi oktatók csatlakozhatnak

Fejlődés kéz a kézben
Egy egységes oktatási rendszer kialakítása
érdekében kurzusaid elérhetővé vállnak oldalunkon,
illetve már megléévő kurzusaidat is feltöltheted az
easyLearn oldalára, abból a célból, hogy:
egy egységes oktatási felületet teremtsünk
a felhasználók a legmodernebb felületről
tanulhassanak összes eszközükön (laptop,
tablet, smartphone)
Nálad nagyobb % maradjon, illetve további
bevételekre tegyél szert extra hallgatókból
a felhasználók kapcsolatba léphessenek
egymással
a felhasználók tovább böngészhessenek a
kurzusok között

Bízzál bennünk!
Egy jelentősebb online oktatási forradalom előtt állunk és ilyenkor jól kell megválasztania a partnereket.
Mi a minőségi és egységes online oktatás mellett vagyunk elhivatottak. Addig nem nyugszunk, míg meg nem
teremtjük a lehetőséget minden ember számára, hogy minőségi online oktatáshoz jusson.
Csapatunk fiatal, feltörekvő és tele van lendülettel.
Egyszer már sikerült. Egyetemi oldalunk, az easyMaths.hu Magyarország piacvezető online egyetemi oktatási
oldala, évente 120.000 diákkal. Kattints ide, ha szeretnél róla meggyőződni.

CSATLAKOZZ HOZZÁNK, ÉPÍTSÜK EGYÜTT A JÖVŐ OKTATÁSÁT!
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