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SANTIA a kontaktní centra

+ 25 let zkušeností se vzděláváním v CC.

+ 100 zákaznických center.

+ 2.000 realizovaných tréninků.

+ 20.000 účastníků tréninků.
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Moderní trendy ve vzdělávání

Trend 1 – Rozdrobil a Složil

TEST

Jaký jste typ 
klienta?

E-LEARNING 
1

Základy 
Prodejních 
dovedností

SCHŮZKA S 
MANAŽEREM

Analýza 
výsledků, 

další kroky

E-LEARNING 
2

Follow-up, 
cross-sell a 

up-sell

PRÁCE V 
TÝMU

Zkoušení 
nabytých 

dovedností v 
praxi

PODCAST

Zvládání 
stresových 

situací

VIRTUÁLNÍ 
SETKÁNÍ

Sdílení best a 
worst 

practises

INFOGRAFIKA

O čem je 
prodej,

5 fází prodeje

5

PRODEJNÍ DOVEDNOSTI

10 45 20 30 ∞ 15 60
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Trend 2b – Vzdělávání budoucích 

zaměstnanců

• Konkurenční výhoda

• Budoucí zaměstnanci lépe vidí, „do 

čeho jdou“ – snižuje se riziko 

odchodu ve zkušebce (a teda 

zbytečně vložené energie do 

náboru a onboardingu)

• On-boardingová akademie

Trend 2a – Vzdělávání klientů 

• Posílení brandu

• Snížení počtu telefonátů na 

helpdesk

• Cross-sell

Moderní trendy ve vzdělávání
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Moderní trendy ve vzdělávání
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Moderní trendy ve vzdělávání

https://synthesia-ttv-data.s3-eu-west-1.amazonaws.com/video_data/c47c386c-8b96-49d9-92b2-31a8af74d289/transfers/target_transfer.mp4
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BLENDED LEARNING

Blended learning je učení zaměřující se na optimální 

dosažení učebních cílů za pomoci vhodných technologií, 

které odpovídají učebním stylům učícího se jedince, aby tak 

došlo k získání adekvátních dovedností správné osoby ve 

správný čas.

Blend = směs

Blender = mixér

Blending = míchání

Blended = smíšený
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Santia



10

USE CASE 1

Operátor každý den obdrží notifikaci, že na něj v LMS čeká malé cvičení. 

Cvičení mu zabere 2 minuty, sbírá body do měsíční soutěže. Úkol může 

splnit kdykoliv na jakémkoliv zařízení.




