
Design & Content

3 Askelta kohti täydellistä

verkkokoulutusta

Suunnittelu- ja

sisältöpalvelut

Haluatko parhaan mahdollisen työkalun ja

käyttäjäkoulutuksen vai valmiin verkkokurssin

Avaimet käteen -periaatteella? 

Jatka lukemista ja tutustu vaihtoehtoihin!
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Vahva asiantuntemus

& Laatu

Pedagogiikka, vuorovaikutus 

& Aktivointi

Yritysbrändin huomiointi 

& Sinun yksilöllinen toiveesi
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Oppiminen on tehokkainta työelämän

tositilanteissa! Niitä me Apprixilla työstämme

verkkokoulutuksiin Case -esimerkein.

Kumpaa vaihtoehtoa sinä käyttäisit

osallistavassa ERGONOMIAkoulutuksessa:

A. Jatkuva päätetyöskentely aiheuttaa
ergonomisia ja terveydellisiä haasteita
yrityksessämme, ja työntekijöitämme pyritään
henkilökohtaisesti sitouttamaan asian
huomioimiseen päivittäin omissa
työskentelytavoissa sekä työympäristöstä
mahdollisesti löytyvin apuväleinein ja
varustein.

B. Aulatyöntekijä Anni huomasi eräänä aamuna
jännitystä hartiaseudulla. Aamukahvin jälkeen
hän kokeili uutta satulatuolia. 
Puoleenpäivään mennessä hän oppi
hyödyntämään sähköpöytää ja vaihtamaan
työasentoa vähintään kahdesti tunnissa.

Aivan; case tarkoittaa käytännön esimerkkiä!

Case-esimerkein varustetut sisältömme

etenevät tunnistamisen tunteesta oppimiseen!

Case+
Työelämän tositilanne, jonka sinä jaat meille sanoin, kuvin tai videoin. Me työstämme 
jakamasi casen koulutukseen innostavaksi & havainnolliseksi yhdistelmäksi tietoa ja 
tehtäviä.

Case+ Basic

Työelämän tositilanne, josta sinä meille kerrot, ja me ehdotamme sinulle millaisin uusin 
kuvin, videoin tai havaintomallein loisimme casesta koulutukseen innostavan & 
laadukkaan yhdistelmän tietoa ja tehtäviä.

Case+ Premium
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Story+
Tarina+ sisältöpaketti on helppo

tapa varmistaa, että koulutuksesi

on yhtenäinen ja mieleenpainuva

kokonaisuus. 

Tarinallistaminen toimii hyvin myös

seuraavissa koulutuksen osioissa:

● ASIAKASKONTAKTOINTI 

ensikohtaamisesta

jälkimarkkinointiin

● TUOTEKEHITTELY ideasta

toteutukseen

Tarina elävästä elämästä puhuttelee, 

osallistaa, motivoi ja saa aikaan sekä

ajatuksia että toimintaa! 

Seuraa henkilöä hänen hakiessaan oppia eri 
asiantuntijoilta.

Osallistumalla viihteelliseen seikkailuun, 
oikeiden toimintatapojen oppiminen sujuu 
leikiten – tässä esimerkissä agenttiseikkailu.

Kulje kollegasi matkassa, ja auta häntä 
ratkaisemaan haastavia tilanteita.

Hyppää uuden työntekijän kenkiin tutustuessasi 
työpaikan toimintatapoihin.

Ole itse pääroolissa kohdatessasi aitoja 
arkielämän tilanteita työpäivän aikana.

Käytä huumoria tarinasi tehokeinona! 
Näin yrityksen  strategia jalkautetaan 
humoristisella strategiamatkalla, jonka 
kapteenina toimii toimitusjohtaja.
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Gamification+
Gamification, pelillisyys, edugaming… 

Rakkaalla lapsella on monta nimeä. 

Apprix on gamificationin suunnannäyttäjä

Suomessa!

Tavoitteemme on saada Builder-käyttäjämme

toteamaan raskaan työn lomassa:

“Tämähän sujuu kuin leikki!”

Mikä innostus! Mikä motivaatio!

Mikä lopputulos!

Gamification  työntekiijälle TOP3:

● Edistää motivaatiota & luovuutta

● Vahvistaa vuorovaikutusta

● Kehittää digitaalista osaamista

Gamification yritykselle TOP 3:

● Viestii edistyksellisestä ja vahvasta

brändistä

● Antaa tilaa innovaatioille & dynaamiselle

vuorovaikutukselle

● Parantaa tuottavuutta & sitouttaa

työntekijöitä

Tee arjen työtehtävät hauskassa 
pelimäisessä muodossa, tai saavuta 
tavoitteesi esimerkiksi keräämällä kolikoita.

Opi onnistumisten ja epäonnistumisten 
kautta! Interaktiivinen peli simuloi 
tositilanteita eri ympäristöissä.

Pelaa minipeli ja opi hyödyllistä tietoa! 
Samalla saat vahvaa asiantuntemusta 
tuotemyyntiin tai vaikkapa turvallisuuteen.

Yritä kerätä eniten pisteitä ja tasoja 
tietopelissä. Osa-alueina esimerkiksi. 
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Graphics services
Hieno grafiikka vanhentunein tiedoin? Tai 

olennaisia tietoja vanhentuneella

pohjalla? 

Pohditaanko tiimissäsi, miten tietyt

prosessit tai asiakokonaisuudet voisi

esittää koulutuksessa ymmärrettävästi?

EI HÄTÄÄ, sanoo Apprix. 

Hyvät havaintomallit ovat olennainen

osa tehokasta verkkokoulutusta.

Apprixin vahva & monipuolinen graafinen

osaaminen on käytössäsi, ja mikä

parasta; kaikki tuottamamme kuvat, 

videot ja grafiikat saat myös yrityksesi

omaan käyttöön.

Säästä omaa aikaasi ja pyydä meitä etsimään laadukkaat ja juuri verkkokurssin 
aiheeseen sopivat kuvat kaupallisista kuvapankeista ja yrityksesi kuvapankista. 

Kuvapankkikuvat

Muokkaamme valmiista kaavioista tai taulukkoluonnoksista yrityksesi 
ilmeen mukaisesti entistä tyylikkäämpiä ja havainnollisempia. 

Stilisointi

Pyydä meiltä esimerkiksi interaktiiviseen hotspot-elementtiin 
mosaiikkikuva haluamistasi kuvista tai kuvapankkikuvista.

Mosaiikkikuvat

Käännämme tekstit vaikeisiinkin sisältöihin, kuten karttoihin ja valokuviin.

Kuvien kielikäännökset

Konseptit ja prosessit ovat usein helpoimmin 
ymmärrettävissä infografiikan avulla.

Infografiikat ja prosessien kuvaus

Entä jos rakennamme sisällöistäsi animaatiovideon tai interaktiivisen havainnekuvan? 

Näin monimutkainenkin data on helpompi ymmärtää.

Animointi

Halutessasi voimme luoda myös uutta 
havainnollistavaa kuvitusta eri tarpeisiin.

Havainnollistava kuvittaminen
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Content auditing

& Sparring
Monet asiakkaamme luovat itse omia Builder-

koulutuksiaan. 

Apprixin toimistossa heidät tunnetaan

“Mustan vyön Builder-mestareina”.

Silti, jopa mestarit kaipaavat joskus ulkopuolista

näkökulmaa! Silloin me Apprixilla

valmennamme, sparraamme, kannustamme ja

teemme kehitysehdotuksia. Annamme uusia

näkökulmia, sisältö- tai rakenne-ehdotuksia, 

autamme kielenhuollossa, kuvien ja grafiikan

optimoinnissa tai ideoinnissa.

Haluaisitko sinä ryhtyä

Mustan vyön Builder-mestariksi? 

Apprixin piirissä meitä on jo monta, ja

mestareista jokainen on sitoutunut tukemaan

toisia mestareita. 

Yhteinen tavoitteemme on 

THE BEST E-LEARNING EVER! 

Mestarilta mestarille: Käymme sinun luomasi koulutuksen läpi, jonka jälkeen esitämme 
sinulle kommentteja ja kehitysehdotuksia.

Content auditing

Voimme myös järjestää kanssasi tapaamisen, jonka aikana  ideoimme ja haemme 
yhdessä  uusia ratkaisumalleja käsillä olevaan koulutukseesi. Tarvittaessa myös 
autamme sinua hankalasti työstettävien tai monimutkaisten sisältöjen esittämisessä.

Sparring
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Kumppanipalvelut
Laadukkaat & korkealaatuiset valokuvat asiakkaamme omaan käyttöön.

Valokuvaus

Lyhyet videoklipit tai opetuskokonaisuudet asiakkaamme omaan käyttöön.

Videokuvaus

Huikea tapa esitellä esimerkiksi toimitilat työmaat tai muut valitut ympäristöt valituin 
yksityiskohdin ja tieto- tai tehtäväsisällöin. 

360-kuvat ja videot

Luotettava käännöspalvelu kustannustehokkaasti ja nopeasti!

Käännöstyöt (30+ kielivaihtoehtoa)

Valmiit spiikit käsikirjoitettuina tai täsmällisin sisältöehdotuksin.

Spiikit (suomi/englanti)

Entä jos tarvitaan vaativia sisältöjä nopealla

aikataululla?

Apprixin verkostoon kuuluu eri alojen

ammattilaisia.

Mikäli olet epävarma oman mediapankkinne

sisältöjen laadusta tai riittävyydestä, Apprixin

kumppaniverkosto on käytettävissäsi.

Oheisten mediasisältöjen lisäksi me hoidamme

tarvittaessa puolestasi

● Kuva- ja videokäsikirjoitukset

● Kuvaussuunnitelmat

● Spiikkien käsikirjoitukset & kuvausohjeet

● Valmiit käännösdokumentit

● Vaativat infografiikat tai animoinnit

Tiesitkö, että kaikissa mediasisällöissä huolellinen

ja vahvalla kokemuksella tehty suunnitelma

säästää sekä aikaa että rahaa?
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Ota yhteyttä!

+358 40 501 9150
Jesse.jokinen@apprix.fi

Jesse Jokinen

+358 40 078 7738
Mikko.eskelinen@apprix.fi

Mikko Eskelinen

+358 40 706 3871
Martin.bjorksten@apprix.fi

Martin Björksten

Uusi asiakkaamme:

Varaa aika 30 minuutin mittaiseen 

demo-esittelyyn, ja kerromme sinulle 

miten Apprix Builder® ja tässä esitteessä 

mainitut sisällöt tukevat yritystäsi jatkuvan 

oppimisen tiellä.

Olemassaoleva asiakkaamme:

Saitko tästä esitteestä lisätietoa, joka sai 

sinut pohtimaan uusia mahdollisuuksia 

verkkokoulutusten käyttöön?

Otathan yhteyttä!
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