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Wszystko czego potrzebujesz,
aby z sukcesem tworzyć
i sprzedawać kursy online

Nasza
Filozofia

Jesteśmy dla Ciebie

Kursantocentryzm

Jesteśmy po to, aby pomóc Ci w
tworzeniu i zarabianiu na kursach
online i innych produktach
edukacyjnych. Niezależnie od tego,
czy tworzysz je pierwszy raz czy masz
już duże doświadczenie, Learning
Space jest dla Ciebie.

Dostarczamy Ci platformę, która
nie tylko ułatwi Twoją pracę, ale też
dostarczy wyjątkowych, edukacyjnych
wrażeń kursantowi od pierwszego
kontaktu z Twoim kursem.

Pełna obsługa

Nowe podejście

Jako nieliczni, posiadamy zaplecze
produkcyjne: doświadczonych
producentów kursów online oraz
profesjonalnego studia digitalizacji
wiedzy Digital Space. Niezależnie od
swojego doświadczenia, możesz
zaplanować i wyprodukować swój
kurs online pod okiem specjalistów,
częściowo lub od A do Z.

Learning Space uważamy, że czas
skończyć z abonamentami.
Czemu masz płacić już na starcie, gdy
często jeszcze Twój kurs nie jest
gotowy do sprzedaży ? Po co
ryzykować wysokimi kosztami na
starcie, skoro można rozliczać się
dopiero gdy pojawią się klienci?
U nas to możliwe!

Learning Space
#1 Platforma
Nowoczesna platforma e-learningowa do dzielenia się swoją wiedzą i sprzedaży
produktów cyfrowych. To platforma, która kompleksowo obsługuje ponad 70
formatów lekcji oraz działa w oparciu o blended learning. Dzięki temu możesz
łączyć ze sobą elementy digitalowe (np. webinar, wideo, podcast, pdf, VR/AR/
360) i tradycyjne (np. konsultacje, warsztaty, szkolenie).
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Dostarczamy Ci platformę do e-learningu, która nie tylko ułatwi Twoją pracę,
ale również dostarczy wyjątkowych, edukacyjnych wrażeń kursantowi do
pierwszego kontaktu. Wpływa to na wysoką rekrutację kursantów,
zaangażowanie w trakcie przechodzenia kursu, rzadsze podrzucenie szkolenia
oraz efektywne pozyskanie wiedzy i nowych umiejętności.

Learning Space
#2 Metodyka
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Zapewnimy kompleksowe wsparcie tworzenia kursu online przez materiały
edukacyjne oraz doradztwo na każdym etapie pracy. Pracujemy w oparciu o
formaty i narzędzia dostosowane do odpowiednich celów nauczania. Kursy
online to nie jest zbitka przypadkowych treści nagranych telefonem. To
odpowiednio przygotowany scenariusz, który uwzględnia Twoje predyspozycje,
posiadane materiały, stronę techniczną zagadnienia, i przede wszystkim
utrzymanie kontaktu z kursantem oraz przekazanie wiedzy. Dobry kurs online,
to reakcja na potrzeby i dostosowanie kursu do indywidualnych potrzeb
poszczególnych kursantów. Wierzymy, że takie produkty online mogą
konkurować jakością i ceną ze szkoleniami stacjonarnymi. Dlatego
przedstawiamy nowy sposób edukacji, dzięki któremu twórcy dostarczają
podobne lub lepsze doświadczenia, niż szkolenia stacjonarne.

Learning Space
#3 Produkcja
Jako nieliczni, posiadamy zaplecze produkcyjne, w postaci doświadczonych
producentów kursów online oraz profesjonalnego studia digitalizacji wiedzy
Digital Space. W zależności od posiadanego doświadczenia, możesz
zrealizować kurs samodzielnie w domu lub wykorzystując przestrzeń Digital
Lab, a także zlecić jego całkowitą realizacje nam. Zrealizujemy razem Twój
pomysł.
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Digital Space to dobrze wyposażone technologicznie przestrzenie, w tym
studia digitalizacji wiedzy, 4 studia nagraniowe, studio selfpublisher oraz AR/VR
Lab. Dysponujemy ponad 100 jednostkami sprzętowymi gotowymi do pracy
nad kursem, bez limitów infrastruktury.

Zakładasz swoje konto
w Learning Space

Samodzielnie lub korzystając
z dostępnej bazy wiedzy
pracujesz nad swoim kursem

Wspólnie pracujemy
nad koncepcją kursu

Wybierz
Swoją
Drogę

Produkujemy kurs
razem od A do Z

To Ty decydujesz…

Produkujesz kurs
samodzielnie

Dodajesz kurs na platformie.
Umieszczasz na swojej stronie
formularze sprzedażowe

.… czy chcesz tworzyć kurs we współpracy z nami poprzez
konsultacje i warsztaty, czy też robić to samodzielnie w oparciu o
własne doświadczenie lub dostępną bazę wiedzy.
Rozliczamy się na podstawie
revshare 20% za udaną sprzedaż
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Poznaj
Platformę
Learning Space
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Razem możemy
więcej
Learning Space uważamy, że czas skończyć z abonamentami.
Czemu masz płacić już na starcie, gdy często jeszcze Twój kurs nie
jest gotowy do sprzedaży? Po co ryzykować wysokimi kosztami na
starcie, skoro można rozliczać się dopiero gdy pojawią się klienci?
Dlatego po założeniu konta w Learning Space, otrzymujesz dostęp
d o w s z y s t k i c h f u n kc j o n a l n o ś c i p l a t f o r m y, m a t e r i a ł ó w
merytorycznych, które pomogą Ci w stworzeniu kursu, a także
formularzy sprzedażowych. Dzięki nim będzie odbywać się
sprzedaż, a za każdą opłaconą transakcję będziemy się rozliczać w
wysokości 20% (na zasadzie revshare). Obsługujemy w pełni proces
sprzedaży, więc nie musisz się o nic martwić. Klienci otrzymają
swoje faktury i dostępy do kursów, a gdy będą mieli jakiekolwiek
problemy będziemy do ich dyspozycji.

• Nielimitowany dostęp do pełnej funkcjonalności platformy

Funkcjonalności
Platformy

• Dostęp do ponad 70 formatów lekcji w 11 kategoriach
• Nieograniczona liczba tworzonych kursów i kursantów
• Własna biblioteka treści
• Dostęp do gotowych formularzy sprzedażowych i leadowych
• Analiza ruchu na stronie i aktywność kursantów w kursie
• Możliwość eksportu leadów i raportów sprzedaży
• Dostęp do bazy wiedzy Learning Space
• Pełna obsługa procesu sprzedaży i rozliczeń
• Obsługa techniczna kursantów
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Rozliczenia
RevShare
80% dla Ciebie
Learning Space Basic to główna forma
współpracy bez abonamentów. Nie płacisz nic
za założenia konta, a rozliczamy się tylko za
opłaconą transakcję - 80% zostaje u Ciebie!
W zamian otrzymujesz od nas w pełni
funkcjonalną platformę, dostęp do bazy
wiedzy, wsparcie konsultanta, który pomaga
wdrożyć Ci kurs na platformę oraz obsługę
sprzedaży i rozliczeń kursanta.

fi

*podstawowa forma współpracy

LUB

Za usera
5 zł miesięcznie
To propozycja dla Ciebie, jeśli prowadzisz
szkolenia zamknięte lub szukasz platformy
e-learning dla swojej rmy. Udostępniamy
wszystkie funkcjonalności platformy, na której
możesz umieścić różne kursy i ich warianty
dla swoich klientów lub pracowników.
Rozliczenie uzależnione jest od długości
trwania kursu i liczby kursantów w miesiącu.

12

Metodyka
Tworzenia
Kursów
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Twórz kursy metodycznie

*usługi dodatkowo płatne

Całodniowy warsztat

Pakiet konsultacji

Baza wiedzy

To propozycja dla Ciebie, jeśli
chcesz opracować strukturę i
zawartość swojego kursu
online, koncepcje finalnego
produktu wraz z polityką
cenową,
strategie
marketingową i sprzedażową,
a także spróbować swoich sił
przed kamerą w studio
nagrań Digital Space.

To propozycja dla Ciebie, jeśli
chcesz
podziałać
samodzielnie ze swoim
kursem, ale potrzebują
czasami
wsparcia
merytorycznego. W ramach
abonamentu otrzymasz
pakiet 10 lub 30 godzin
współpracy z konsultantami,
które możesz wykorzystać w
ciągu określonego czasu.

Nasze doświadczenie przy
o rg a n i z a c j i s z ko l e ń o ra z
podczas ich digitalizacji,
pozwoliło nam na stworzenie
autorskiej metodyki. Twórcy,
którzy chcą tworzyć swoje
efektywne kursy otrzymują
dostęp do naszej bazy wiedzy,
kursów oraz opracowanych
narzędzi.

•

WARSZTAT
•

Całodniowy
Warsztat

•

2890 zł + vat
•

Struktura i zawartość kursu:
•

Cel kursu, założenia

•

Plan kursu, czyli podział na bloki/moduły/lekcje

•

Wybór formatów, ćwiczeń, interakcji

•

Budowa szkieletu scenariuszy lekcji oraz ćwiczeń

•

Zasady przygotowania do produkcji formatów

Koncepcja produktu nalnego:
•

Target, Analiza grupy docelowej i persony

•

Model biznesowy

•

Potencjał sprzedaży

•

Warianty produktu

•

Polityka cenowa

Koncepcja marketingowo sprzedażowa:
•

Określenie strategii działań marketingowosprzedażowych,

fi
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•

Potrzeby materiałów content marketingowych

•

Wery kacja USP kursu

•

Budowa harmonogramu prac

•

Kompleksowa wycena produkcji

•

PACZKA MATERIAŁÓW GRAFICZNYCH – kluczowe elementy

•

PRÓBY KAMEROWE – realizowane w studiu Digita Space

•

EKSPERT W ZAKRESIE METODYKI
konsultacje i praca nad kursem w zakresie jego celu, planu i

Pakiet
Konsultacji

struktury, dynamiki przejścia, person, modeli biznesowych, strategii
marketingowo-sprzedażowej

•

10h 2000 zł + vat
30h 5500 zł + vat

EKSPERT W ZAKRESIE BUDOWANIA TREŚCI
I TWORZENIA KURSU
opieka konsultanta w zakresie powstawania treści, obsługi oraz
dodawania kursu na platformie

•

NAGRANIA W STUDIO DIGITAL SPACE
dostęp do profesjonalnego selfstudia, w którym można
samodzielnie nagrać materiały do kursu (audio i wideo)
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Profesjonalna
produkcja
kursów
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Wiemy jak robić
kursy online
To propozycja dla osób, które szukają miejsca, z
którego mogą realizować swoje nagrania wideo/audio
w profesjonalnych warunkach. To nie tylko studio
p ro d u kcyj n e , a l e p r ze d e w s zy s t ki m l u d z i e i
technologia. Połączenie tych składników pozwala nam
współpracować na różnych wymiarach, zarówno
samodzielnie (self-studio) jak i pełnowymiarowych
zleceniach od A do Z.

Proces rozpoczyna się etapem przygotowawczym, składającym się
z przygotowania celu, planu kursu i zarysu scenariusza. Gdy Twórca
ma gotową koncepcję, przechodzimy przez każdy etap produkcji kursu
i uruchamiamy cały proces.
W ramach usługi oferujemy:

Usługa
Od A do Z
Od 10 000 zł + vat

•

Konsultacje w zakresie celu, targetu, planu i scenariusza kursu,
procesu produkcji treści oraz kosztorysu

•

Dedykowanego wydawcę, z którym będziesz pracować w trakcie
całego procesu powstawania kursu. Wydawca będzie czuwał nad
całym procesem, harmonogramem, kosztorysem, aż do
umieszczenia kursu na platformie

•

Próby kamerowe pod okiem profesjonalistów Digital Space

•

Usługi profesjonalnego studia wideo/podcast w zależności
od planu kursu wraz z post produkcją

•

Niezbędne usługi takie jak lektor, redaktor, gra k czy
makijażystka

•

Przygotowanie wszystkich formatów i materiałów, które pojawią
się w Twoim kursie

•

Umieszczenie całego kursu na platformie

•

Kon guracje narzędzi sprzedażowych i leadowych

fi
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Jeśli nie znasz Learning Space lub nie do końca wiesz jak przygotować
projekt swojego kursu, to zapraszamy do self-edukacji poprzez bazę
wiedzy, udziału w cyklu Akceleratora Surferzy Wiedzy lub warsztacie.
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Stwórz z nami swó
nowy kurs online
Masz pytania? Odezwij się do nas!
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Agata Szoka
hello@learningspace.app
+48 530 336 762

