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Verdu Bespoke
Η εκπαίδευση ακριβώς όπως τη θες!



Τί είναι το
Verdu Bespoke;

To Verdu Bespoke είναι η ευκαιρία κάθε ελληνικής επιχείρησης να
αποκτήσει έυκολα και οικονομικά τις δικές της εκπαιδεύσεις σε Virtual
Reality.

Πρόκειται για τη δημιουργία μίας 360° βίντεο εκπαίδευσης 20', για μία
συγκεκριμένη λειτουργία ή διαδικασία της επιχείρησής σου, και προβολή
σε Virtual Reality εξοπλισμό.

Μπορεί το Verdu Solo να καλύπτει όλες τις βασικές επαγγελματικές
γνώσεις, τί γίνεται όμως με την περίπτωση της εξειδικευμένης
πληροφορίας που μπορεί οι υπάλληλοί σου να χρειάζονται προκειμένου
να είναι ακόμη πιο αποδοτικοί;

www.verduvr.com



Τί μπορεί να προσφέρει το
Verdu Bespoke;

www.verduvr.com

Η τεχνολογία της Εικονικής Πραγματικότητας, πάνω στην οποία έχει
βασιστεί το Verdu Bespoke, αποδεδειγμένα αυξάνει την ταχύτητα
αποστήθισης και κατανόησης σε σύγκριση με τους κλασικούς τρόπους
εκπαίδευσης.
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Το Verdu Bespoke είναι μία οικονομική λυση δημιουργίας
εξατομικευμένων εκπαιδεύσεων, βασισμένη στις ανάγκες της κάθε
επιχείρησης. Μαζί δε, με το Verdu Solo, δημιουργεί ένα τέλειο πακέτο
εκπαίδευσης για κάθε επιχείρηση και κάθε εργαζόμενο.

Έχεις την ιδέα; Εμείς την υλοποιούμε!
Μοιράσου μαζί μας τα βασικά χαρακτηριστικά της εκπαίδευσης που
θέλεις να δημιουργήσεις και η ομάδα μας θα σε κατευθύνει στα
υπόλοιπα. Επιπλέον, θα φιλοξενηθείς στο πλήρες studio
κινηματογράφισης της DTMH.



Εγώ θα φτιάξω τις εκπαιδεύσεις
Verdu Bespoke;

Μην ανησυχείς!
Η ομάδα μας θα αναλάβει όλα τα βήματα και θα σε κατευθύνει
και θα φροντίσει για την ποιότητα του τελικού αποτελέσματος.

Το μόνο που πρέπει να κάνεις είναι να συμπληρώσεις τη φόρμα
εδώ.

Με την αγορά του πακέτου Verdu Bespoke θα λάβεις:

i. Επιμέλεια Κειμένου
ii. 10 ώρες γύρισμα στο DTMH Studio, προκειμένου να
κινηματογραφηθεί η εκπαίδευσή σου
iii. Επεξεργασία (post production) του υλικού
iv. Επιπλέον Virtual Reality εικόνες υψηλής ανάλυσης (on
location)

www.verduvr.com

https://docs.google.com/forms/d/1lrhH7_ivOzYsxmB2GEazuA1MJCAyvPRNZFVgl-ORLdI/prefill


ΜΙΑ ΜΟΝΟ ΦΟΡΑ!

Χωρίς συμβόλαια και πάγιες πληρωμές, το Verdu
Bespoke αγοράζεται όπως ένα οποιοδήποτε προϊόν
και χρησιμοποιείται ξανά και ξανά από όλους τους
υπαλλήλους.

Κάθε πότε θα πρέπει να
πληρώνω;

www.verduvr.com



Είμαστε εδώ

Διεύθυνση

Σάουμπερτ 11, Αθήνα, 11141, Ελλάδα

Τηλέφωνο

+30 215 5000610

Website

www.verduvr.com

για κάθε ιδέα που θα σε βοηθήσει να πας την
επιχείρησή σου πιο μπροστά!


