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Eίναι ένα ελληνικό καινοτόμο προϊόν που λύνει το πρόβλημα των
πολύωρων και ακριβών επαγγελματικών σεμιναρίων & μαθημάτων.

Το Verdu Solo χρησιμοποιεί την τεχνολογία Virtual Reality για τη
γρήγορη & αποτελεσματική εκπαίδευση εργαζομένων πρώτης γραμμής.

Τί είναι το
Verdu Solo;
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Η τεχνολογία της Εικονικής Πραγματικότητας, πάνω στην
οποία έχει βασιστεί το Verdu Solo, αποδεδειγμένα
αυξάνει την ταχύτητα αποστήθισης και κατανόησης σε
σύγκριση με τους κλασικούς τρόπους εκπαίδευσης.
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Το Verdu Solo είναι η οικονομικότερη λυση στην αγορά
της Ευρώπης που συνδυάζει πακέτο 9 εκπαιδεύσεων στα
ελληνικά και εξοπλισμό 5K τελευταίας τεχνολογίας, για
μια ζωή.

Τέλος στα περιττά έξοδα!

Με μία μόνο αγορά όλο το πακέτο του Verdu Solo γίνεται
δικό σου και αρκεί για την εκπαίδευση όλων των
εργαζομένων. Οι υπάλληλοι θα είναι πιο αποδοτικοί απο
ποτέ κι εσύ θα κερδίζεις περισσότερο, ευκολότερα.

Τί μπορεί να προσφέρει το
Verdu Solo;
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Κάθε πακέτο Verdu Solo συμπεριλαμβάνει 9 έτοιμες
εκπαιδεύσεις διαφορετικών επαγγελματικών ειδικοτήτων και
δεξιοτήτων.

Πόσες εκπαιδεύσεις έχει μέσα η μάσκα
Εικονικής Πραγματικότητας;
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1. Υγεία & Ασφάλεια
2. Βασικά των πωλήσεων
3. Προσωπικές Δεξιότητες
4. Μαθαίνω & Παρακολουθώ
5. Οροφοκωμεία
6. Εκπαίδευση Σερβιτόρου
7. Αποθήκες & Διακίνηση
8. Πώς να διοικήσεις μία βιώσιμη επιχείρηση
9. Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη



ΜΙΑ ΜΟΝΟ ΦΟΡΑ!

Χωρίς συμβόλαια και πάγιες πληρωμές, το Verdu
Solo αγοράζεται όπως ένα οποιοδήποτε προϊόν και
χρησιμοποιείται ξανά και ξανά από όλους τους
υπαλλήλους.
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Κάθε πότε θα πρέπει να
πληρώνω;



Φυσικά και μπορείς!

Με το Verdu Bespoke και σε συνεργασία με την
εξειδικευμένη ομάδα μας, μπορείς να φτιάξεις
δικές σου εκπαιδεύσεις που θα προσφέρουν στους
εργαζόμενους της επιχείρησής σου επιπλέον
εφόδια και γνώσεις για μία σωστή επαγγελματική
εξέλιξη.

Μπορώ να φτιάξω δικές μου
εκπαιδεύσεις;
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Πάτα εδώ και συμπλήρωσε τη φόρμα με τις πρώτες
πληροφορίες που θα χρειαστούμε για να ξεκινήσεις. Η ομάδα
μας θα σε καθοδηγήσει στα υπόλοιπα.

Αυτά θα χρειαστείς για να δημιουργήσεις τις δικές σου
μοναδικές εκπαιδεύσεις.

Εμείς αναλαμβάνουμε την επιμέλεια του κειμένου και
φροντίζουμε για την ποιότητα του τελικού αποτελέσματος.
Επίσης, θα έχεις στη διάθεσή σου ένα full day στο DTMH
Studio για τη βιντεοσκόπηση της εκπαίδευσης και VR
φωτογράφιση της επιχείρησης.

Τί χρειάζεται για να φτιάξω δικές μου
εκπαιδεύσεις;

www.verduvr.com

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


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!


