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Poznaj Smart Learning

Powstaliśmy, aby wspierać Cię w tworzeniu nowoczesnych, 
rozwiniętych produktów edukacyjnych oraz kompleksowo 
pomagać w monetyzacji Twojej wiedzy.  

Kompetencje w zakresie digital learningu i nowych produktów 
edukacyjnych zdobywaliśmy w 19 krajach. Na ich bazie 
powstała nasza autorska metodyka, która w prosty sposób 
pozwala na przekształcenie wiedzy oraz umiejętności na 
digitalowy i skalowalny produkt. Udostępniamy również 
kompleksowe narzędzia do budowy sprzedaży kursu. 

Podczas współpracy wydobywamy biznesową esencję z Twoich 
kompetencji, analizujemy i umiejętnie zestawiamy je w całość w 
oparciu o zatomizowane treści w kilkunastu wybranych 
formatach i technologii, w tym w modelu blended learning. 

BLENDED  
Połączenie najbardziej wartościowych elementów 
klasycznych i digitalowych w jednym kursie.

DIGITAL  
Pełny katalog cyfrowych formatów takich jak 
wideo, podcast, webinaria, VR które 
zapewniają stały dostęp do wiedzy.

KLASYCZNIE 
Formaty zapewniające bezpośredni kontakt 
twórcy z uczniami poprzez warsztaty, szkolenia 
tradycyjne, konferencję czy mentoring.

METODY EDUKACJI:
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Sprawdź, dlaczego Smart Learning

Wsparcie ekspercko-
metodologiczne dla sukcesu 

Twojego Biznesu

Stale rozwijana Metodyka i 
Platforma Smart Learning 
dająca duże możliwości.

Profesjonalne studia Digital 
Lab i doświadczony zespół 

realizatorski.

Biznesowe podejście - 
budowa produktów oraz 

długiego okresu sprzedaży

Wsparcie merytoryczne  
w budowie wartościowych, 

konkurencyjnych cenowo kursów.

Dostęp do ponad 20 formatów 
lekcji, w tym VR/AR/360.

01 02 03

04 0605
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4 kroki kompleksowej współpracy

 
   

1 2 3 4

Opracowujemy wspólnie 
program Twojego kursu  

i plan jego realizacji.

Produkujemy Twoje treści 
szkoleniowe w kilkunastu 

różnych formatach. 

Udostępniamy Ci autorską 
platformę wraz z obsługą 
dedykowanego opiekuna. 

Odpowiadamy za proces 
sprzedaży, obsługi kursanta 
oraz dajemy Ci narzędzia 

do sprzedaży i marketingu.

SPRZEDAŻ  
I MARKETINGPLATFORMA LMSPRODUKCJA METODYKA
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Metodyka
Zapewnimy Ci kompleksowe podejście do budowania Twojego produktu w metodyce Smart Learning w oparciu 
o nowoczesną platformę LMS. Dzięki temu uzyskujemy wydajny proces, który zapewnia wysoką marżę. 

Do Twojej dyspozycji, na każdym etapie współpracy mamy metodyków, producentów, realizatorów, a nawet 
mentorów biznesowych, którzy pomogą Ci od początku do końca w stworzeniu wartościowych kursów online, 

ANALIZA  
POTENCJAŁU 

BIZNESOWEGO

METODYCZNE 
PROJEKTOWANIE 

KURSU

TESTOWANIE  
I PRÓBY 

KAMEROWE

SZCZEGÓŁOWY 
SCENARIUSZ 

KURSU

HARMONOGRAM 
I WYCENA 

REALIZACJI 

01 02 03 04 05
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PRZEKAZYWANIE WIEDZY

np. interaktywne wideo, artykuł,  
 materiał VR/AR, podcast, webinarium. 

NAGRADZANIE

np. raport, e-book, konsultacja, 
konferencja, warsztat online.

INSPIROWANIE

np. konsultacja online, infografika, 
webinarium, animacja, podcast 

WERYFIKOWANIE

np. quiz, test, card sorting,  
drag & drop, hotspot, ćwiczenie VR

Wierzymy, że dobry kurs to coś więcej niż wideo i artykuł. Dlatego też w platformie Smart Learning możesz 
wykorzystać ponad 20 zatomizowanych formatów do tworzenia swoich produktów e-learningowych. Dzięki nim 
zbudujesz kursy, które mogą być porównywalne do szkoleń tradycyjnych zarówno efektywnością, jak i ceną. 

Odpowiedni dobór formatów



Zleć produkcję w całości 
Jeśli nie masz czasu lub doświadczenia, razem z naszymi 
ekspertami pomożemy Ci w stworzeniu i realizacji 
potrzebnych formatów, które wkomponujesz w kurs lub 
wykorzystasz do generowania leadów.  

Działaj samodzielnie 

Jeśli masz doświadczenie i chcesz samodzielnie tworzyć 
Twój kurs, masz do dyspozycji nasze doskonale 
wyposażone i rozwinięte zaplecze produkcyjne Digital Lab 
znajdujące się w warszawskim Digital Knowledge Village.

Produkcja

Nasze studia: 

Studio Green

Studio White

Creative Lab

Webcast/Podcast Lab 

Postproduction Lab

VR Lab 

01 02
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Autorska platforma Smart Learning
Wykorzystaj nowoczesną platformę Smart Learning do publikacji 
swojego kursu. To jedyna platforma na rynku, która kompleksowo 
obsługuje i łączy ze sobą formaty cyfrowe (np. webinar, wideo, 
podcast, pdf) i tradycyjne (np. konsultacje, szkolenie). Pamiętaj, gramy 
na Ciebie - to Twoje konto i Ty decydujesz jak je wykorzystać! 

TWOJE KONTO = TWOJA PLATFORMA  

Skonfiguruj platformę do potrzeb Twojej marki. Dostosuj wygląd, 

powiadomienia do użytkowników, komunikuj się z nimi.

ŁĄCZENIE FORMATÓW 

Skorzystaj z ponad 20 formatów, również z interaktywnych (VR,AR,360), aby 

zadbać o efektywność swoich szkoleń. 

INDYWIDUALIZACJA

Twórz i dodawaj w prosty sposób spersonalizowane elementy  
dla danego uczestnika kursu.
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Nowe technologie  
w e-learningu
Badania naukowe pokazują, że osoby przebywające  
w rzeczywistości wirtualnej są w stanie przyswoić około 50% 
więcej informacji, niż gdyby przyswajali je w tradycyjny 
sposób. Wykorzystując zatem VR, AR i 360 w edukacji 
możemy znacznie skuteczniej angażować widza, co 
przekłada się na lepsze zrozumienie i zapamiętanie tematu.  

Lekcje VR w naszej platformie udostępniamy  
na wszystkie możliwe urządzenia, od prostych smartfonów  
z kontrolerem BT, po profesjonalne headsety wszystkich 
dostępnych na rynku firm, m.in. HTC Vive, Oculus Go, Rift, 
Quest, Gear VR, Daydream, wykorzystujące kontrolery 3DoF 
i 6 DoF (Degrees of freedom).
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FORMULARZE

Przygotowaliśmy gotowe 
formularze sprzedażowe 
i marketingowe, które 
możesz implementować 
na każdej swojej stronie.  

SCORINGI I 
AUTOMATYZACJA

Twórz au tomatyczne 
p o w i a d o m i e n i a i 
przyznawaj punkty za 
aktywność użytkowników.

MONITORING 
UŻYTKOWNIKÓW

Nic już nie przeoczysz - 
zbieraj dane wszystkich 
odwiedzających Twoje 
strony i kursu.

Sprzedaż  
i marketing
Twój czas jest cenny, dlatego od teraz w 
jednym miejscu masz wszystko czego 
potrzebujesz, aby prowadzić skuteczne 
działania marketingowe i sprzedażowe.  

Platformę Smart Learning wyposażyliśmy w 
narzędzia, dzięki którym będziesz mógł 
zbierać wszystkie informacje o aktywności 
s w o i c h uży t k o w n i k ó w i k u r s a n t ó w, 
p rzeg lądać zaawansowane rapor ty, 
korzystać z gotowych formularzy czy wysyłać 
powiadomienia do użytkowników.   

Dodatkowo odpowiadamy za proces 
sprzedaży i obsługi klienta - od transakcji, 
przez obs ługę księgową po obs ługę 
reklamacji.

PROCES SPRZEDAŻY

D l a Tw o j e j w y g o d y 
obs ługujemy proces 
sprzedaży - od płatności 
po wysłanie faktury i 
obsługę klienta.
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Smart Learning Basic

Smart Learning Basic to podstawowa i najprostsza 
forma współpracy w modelu RevShare. 

Nie płacisz nic za założenia konta, a rozliczamy  
się tylko za opłaconą transakcję, w wysokości 20%. 

Jeśli czujesz, że potrzebujesz dodatkowego 
wsparcia w przygotowaniu kursu, możesz w każdym 
momencie wybrać us ługi dodatkowe, które 
znajdziesz na kolejnym slajdzie.  

• Nielimitowany dostęp do pełnej funkcjonalności 

platformy  
• Nieograniczona liczba tworzonych kursów  

i kursantów 
• Dostęp do wszystkich formatów lekcji 
• Dostęp do formularzy sprzedażowych i leadowych  
• Dostęp do narzędzi sprzedażowych  

i marketingowych 
• Możliwość eksportu leadów i sprzedaży 
• Dostęp do bazy wiedzy Smart Learning  
• Obsługa procesu sprzedaży 
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Smart Learning Expert 
 
W ramach abonamentu otrzymujesz pakiet 
godzin, które możesz wykorzystać w ciągu 
określonego czasu na wybrane usługi. 
Usługi możesz łączyć, a do wyboru masz:
• Mentoring Expert – konsultacje i praca nad 

Twoim kursem razem z metodologiem 
• Studio Self Learning – samodzielne 

korzystania ze specjalnie dostosowanego 
studia wideo/podcast oraz postprodukcji 

• Content & LMS Expert – opieka konsultanta  
w zakresie powstawania treści i obsługi 
platformy przez konsultanta  

Rozliczenie:  
Abonament: 10 godzin w miesiącu: 2000 zł netto  
Pakiet: 30 godzin w 3 miesiące: 6000 zł netto 

Wyższy poziom współpracy 
Smart Learning Concierge  
 
To kompleksowa usługa, dzięki której stworzysz 
swój kurs od A do Z. W ramach pakietu 
otrzymujesz:
• pracę z metodykiem, który przygotuje  

z Tobą kurs
• dostęp do profesjonalnego studia wideo  

i podcast
• niezbędne usługi lektora, grafika czy 

makijażystki
• konsultanta, który umieści Twój kurs na 

platformie oraz skonfiguruje narzędzia 
sprzedażowe i leadowe

 
Rozliczenie: 
Jednorazowo lub ratalnie za realizację kursu.
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STAŁA PRACA

Stała praca z Wydawcą nad koncepcją  
i scenariuszem kursu √ √ √

Warsztat merytoryczny z Twórcą √ √ √

Próby kamerowe w studio √ √ √

Konfiguracja platformy i dodanie kursu √ √ √

Testowanie kursu √ √ √

PRODUKCJA

Wideo 20 30 40

Artykuł / podcast 5 7 7

Interakcje (ćwiczenia, quizy, testy) 4 6 7

Załącznik (infografika, ebook, listy todo) 1 3 4

Webinar 2 4

Warsztat / konsultacja 2 3

RAZEM od 8 000 zł od 14 000 zł od 20 000 zł

STADARD SMART PRO

Przykładowa kalkulacja produkcji kursu 
Smart Learning Concierge
Produkcja kursu w pakiecie Smart Learning Concierge poprzedzona jest pracą z wydawcą nad programem  
 i scenariuszem kursu oraz doborem odpowiednich formatów. W trakcie produkcji, Wydawca czuwa nad całym 
przebiegiem, zaś po realizacji, umieszcza całość na platformie według programu kursu.. 
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Ponad 12 LAT 
aktywnej obecności 

na rynku digital 
learning

Dotarliśmy do 19 
krajów z naszymi 

produkcjami  
i projektami

Około 400 
ekspertów 

skorzystało z naszej 
wiedzy i usług

Wykonaliśmy 
prawie 3000 
realizacji

Poznaj nasze doświadczenie
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Pracujemy dla…
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Doświadczony zespół

Agata Szoka
 
Product Manager  
+48 530 336 762 

agata@smartlearning.eu

Piotr Maczuga
 
Główny Wydawca
+48 508 959 665 
piotr@smartlearning.eu

Marcin Sołodki
 
Metodyk Smart Learning
+48 509 867 476 
marcin@smartlearning.eu

Yaro Gawłowski
 
Kierownik Digital Lab 
+48 530 336 762 
yaro@smartlearning.eu

mailto:agata@smartlearning.eu
mailto:piotr@smartlearning.eu
mailto:marcin@smartlearning.eu
mailto:yaro@smartlearning.eu


+48 530 336 762

www.smartlearning.eu 

NAPISZ DO NAS!

Digital Knowledge Village,  
Puławska 457  
02-844 Warszawa

AKCELERATOR SURFERZY WIEDZY
www.surferzywiedzy.pl

DIGITAL KNOWLEDGE OBSERVATORY
www.digitalknowledge.pl

FUNDUSZ EDTECHHUB 
www.edtechhub.eu

POZNAJ NASZ EKOSYSTEM

https://smartlearning.eu
http://www.surferzywiedzy.pl
https://digitalknowledge.pl
https://edtechhub.eu

