
Wzmocnienie efektów  
programów szkoleniowych  
z Mindmarkerem 
 
. 

 



 Nowa wiedza i umiejętności zaczynają zanikać, gdy tylko uczestnicy zakończą 
szkolenie. 
 

 Pracownicy po szkoleniu nie zmieniają swoich zachowań wracając do starych 
nawyków. 
 

 Czas jest najbardziej ograniczonym zasobem, dlatego trudno go 
wygospodarować na działania rozwojowe. 

 

 

To poważne zagrożenia dla celów firmy związanych ze zmianą zachowań, 
zwiększaniem produktywności, a co za tym idzie ROI ze szkolenia. 

Wyzwania 



Training Reinforcement to oparta na nauce 
strategia podnosząca skuteczność uczenia 
poprzez retencję wiedzy i zmianę zachowań. 

 

Dzięki połączeniu nauki z nowoczesną 
technologią powstał Mindmarker, platforma  
do wzmacniania szkoleń za pomocą krótkich 
wiadomości dostępnych na komputerze, 
smartfonie i tablecie. 

Nasze rozwiązanie 
Training Reinforcement 



Istnieje wiele systemów do nauki opartych o rozwiązania 
technologiczne, ale niewiele z nich przykuwa tak dużą wagę  
do trwałej zmiany zachowań i mierzalności efektów. Nasza 
propozycja jest jasna i konkretna: 

 

Z Mindmarkerem zwiększysz ilość zapamiętanej 
wiedzy, wpłyniesz na trwałą zmianę zachowań, 
zaangażujesz, a efekty możesz mierzyć i śledzić  
w czasie rzeczywistym. 

 

Ważne jest, że Mindmarker nie eliminuje szkoleń, ale znacząco 
podnosi ich efektywność. Kiedy pracownicy widzą rezultaty są 
bardziej zaangażowani i chętniej podnoszą swoje umiejętności,  
a ROI ze szkolenia jest wysoki. 

 

Dlaczego Mindmarker? 

Skupia się na celach uczenia się, aby zwiększyć poziom wiedzy  
i wpłynąć na trwałą zmianę zachowania 

Dawkuje wiedzę w małych ilościach, w określonych, zaplanowanych 
odstępach czasowych 

Działa na zautomatyzowanej platformie dostępnej na komputerze, 
tablecie i smartfonie 

Dostarcza danych na temat procesu uczenia się i zmian  
w zachowaniu za pomocą systemu analitycznego. 

Za co nasi klienci cenią Mindmarker? 



Wybór urządzenia należy do Ciebie 

Mindmarker jest systemem 

działającym w chmurze, oznacza to,  

że może być wyświetlany na 

dowolnym urządzeniu: 

 

 Komputerze 

 Tablecie 

 Smartfonie  

 



Własne logo i kolory 

Wygląd aplikacji zgodnie z identyfikacją 

wizualną Twojej firmy. 

 



Grywalizacja zwiększająca zangażowanie 

Uczestnicy ścieżek edukacyjnych otrzymują 

punkty za ukończenie każdego 

Mindmarkera. Ilość punktów uzależniona 

jest od prawidłowych odpowiedzi  

(w quizach) oraz szybkości wykonania. 

 

Wszyscy mogą obserwować swoje wyniki 

na tablicy liderów (funkcję można jednak 

wyłączyć). 

 



Wiele form Mindmarkerów 

Mindmarkery mogą składać się z: 

  

 Obrazów 

 Dokumentów pdf 

 Filmów quizów 

 quizów  

 

Oprócz tego możesz dowolnie formatować tekst  

oraz zamieszczać linki do zewnętrznych materiałów  

 



Wszystkie materiały w kieszeni 

Uruchamiaj dodatkowe zasoby z Mindmarkerami. 

Uczestnicy Twojej ścieżki edukacyjnej będą mieli 

najważniejsze prezentacje i dokumenty zawsze  

pod ręką. 

 



Nie potrzebujesz działu IT 

Mindmarker jest intuicyjny i prosty  

w użytku. Do projektowania ścieżki 

edukacyjnej nie jest wymagana 

zaawansowana znajomość technologii IT, 

może zrobić to każdy. 

 

Podczas projektowania ścieżki możesz 

wybrać Blueprint z sugerowanym 

schematem ścieżki i podpowiedziami  

od projektanta. 

 



Przykład wdrożenia 

Masz nasze pełne wsparcie w zakresie projektowania ścieżek edukacyjnych oraz obsługi technicznej 

platformy. 

Zalecamy przeprowadzenie warsztatów i konsultacji, aby maksymalnie wykorzystać możliwości platformy dla celów organizacji. 

Dlatego oferujemy klientom: 

 

Warsztat wdrożeniowy 

Omawiamy techniczne możliwości platformy, 

które obejmują 3 bloki: 

 Ścieżki edukacyjne 

 Uczestnicy 

 analityka 

Pokazujemy również jak utworzyć ścieżkę 

edukacyjną, jakie są typy mindmarkerów i jak 

skutecznie korzystać z danych analitycznych. 

 

Konsultacje merytoryczne 

Pokażemy jak budować 

ścieżkę edukacyjną 

dostarczając praktycznych 

przykładów i narzędzi. 

Omówimy z projektantem 

ścieżki edukacyjnej funkcje 

mindmarkera oraz sposoby 

angażowania uczestników. 

 

Pozostańmy  

w kontakcie 

Możesz potrzebować 

wsparcia na różnym 

etapie realizacji 

projektu. Dlatego masz 

nasze pełne wsparcie 

techniczne  

i merytoryczne wtedy 

gdy tego potrzebujesz. 

 

6  
godz. 

2  
godz. 

2  
godz. 



Harmonogram projektu 

Utility Plan ścieżki 
edukacyjnej Treść 

Cele 
wzmocnienia 

Zdefiniowanie 
mierników efektywności 

Dostęp do platformy 
dla uczestników 

Ocena  
i rozwój 

Stworzenie 
ścieżki 

edukacyjnej 
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