onze oplossing voor

Luchtvaart &
Airports

Specialistische oplossing
The eTraining Company levert inmiddels alweer jaren elearning
portals en/of - modules aan airlines en luchthavens in binnen en
buitenland. Via een tailormade portal in de eigen look & feel weten
airports op een efficiënte en effectieve wijze kennis onder hun
doelgroepen te vergroten. Op basis van goed gestructureerde online
trainingen zijn zij in staat de interne organisatie goed en snel te
informeren.
Daarnaast kunnen zij voor thema’s op gebied van veiligheid,
gastvrijheid & hospitality gebruik maken van modules die wij reeds
beschikbaar hebben. Airlines maken in samenwerking met onze
redactieteams actuele modules over hun onboard product, routes en
speerpunten. Zo houden zij niet alleen interne afdelingen up to date,
ook kunnen zij daarmee via onze kanalen de reisindustrie en online
partners bereiken en hen efficiënt en effectief informeren
Om een goede indruk te krijgen hoe een dergelijke leerwebsite
eruit ziet en hoe de trainingsmethodiek werkt, kunt u inloggen op
de volgende portal
www.demoair.experttraining.eu
U kunt de volgende logincodes gebruiken om als gebruiker te
ervaren hoe de techniek werkt
Gebruikersnaam: 		
Wachtwoord: 		

Voorbeeldair!
Voorbeeldair!

Sterke oplossing
Voor de luchtvaart bieden wij een passende oplossing. Naast een
herkenbare elearningportal, een gebruiksvriendelijk CMS
(waarmee modules ook zelf samengesteld kunnen worden) en
visueel aantrekkelijke trainingen bieden wij een aantal unieke
extra’s
Inclusief een voor de deelnemers herkenbare leeromgeving,
welke volledig in de kleuren, look & feel en uitstraling van de
airline of airport wordt ingericht.
Inclusief een Tool kit - button om informatiebrochures,
onderzoeken en marketingtools te delen
Inclusief de mogelijkheid om een micro partner-kennisportal
te koppelen waar uw specifieke modules, leertrajecten en
marketing tools ter beschikking kunt stellen aan partners op
de luchthaven
Inclusief een geautomatiseerde aanmeldfunctie voor extra
marketing activiteiten die te koppelen zijn aan een minimaal
te behalen resultaat voor de online trainingen.
Inclusief de mogelijkheid tot integratie van leertrajecten
Inclusief diverse motivatietools waaronder een aantrekkelijke
quiz-module

Creatief, Effectief, Interactief
Met het ETraining Dashboard zijn wij in staat u een doordachte en
gebruiksvriendelijke e-learningoplossing te bieden. Met behulp
van creatieve tools richten wij naar keuze voor uw organisatie een
geheel gepersonaliseerde leerwebsite in waarbij u precies kunt
aangeven in welke huisstijl u dat wenst. Of u kiest voor een leer
module die wij voor u op het grootste leerplatform voor de Nederlandse reisindustrie plaatsen. Door eenvoudige en overzichtelijke navigatie is de aanleertijd voor gebruikers slechts 2 minuten.
Want u wilt tenslotte deelnemers informeren niet irriteren.
Bovendien beschikt u met onze techniek over een methode die
niet alleen efficiënt is maar ook bewezen effectief. Gebruikers
worden actief bij de modules betrokken. Niet alleen door af en
toe een simpele multiple choice vraag te beantwoorden maar
juist door ze te laten aanklikken, slepen, nadenken over stellingen
en door ze te vragen (leuke!) vraagstukken op te lossen.
Meer weten over ons product, de mogelijkheden en de extra’s?
Download dan onze whitepaper met alle voordelen van het
ETraining Dashboard.

