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



Nasza  
Filozofia

Jesteśmy dla Ciebie
Jesteśmy po to, aby pomóc Ci w 
tworzeniu i zarabianiu na kursach 
o n l i n e i i n n y c h p r o d u k t a c h 
edukacyjnych. Niezależnie od tego, 
czy tworzysz je pierwszy raz czy masz 
już duże doświadczenie, Learning 
Space jest dla Ciebie. 

Pełna obsługa 
Jako nieliczni, posiadamy zaplecze 
p r o d u kc y j n e : d o św i a d c z o n y c h 
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.

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

Nowe podejście
Learning Space uważamy, że czas 
skończyć z abonamentami. 
Czemu masz płacić już na starcie, gdy 
często jeszcze Twój kurs nie jest 
g o t o w y d o s p r z e d a ży ? P o c o 
ryzykować wysokimi kosztami na 
starcie, skoro można rozliczać się 
dopiero gdy pojawią się klienci?  
U nas to możliwe!



Learning Space 
#1 Platforma

Platforma
E-learningowa 

Metodyka tworzenia
Kursów online

Profesjonalna
Produkcja

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).  

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. 



Razem możemy  
więcej
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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 
do wszystkich funkcjonalności p lat formy, mater ia łów 
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  na 
zasadzie revshare - 80% zostanie u Ciebie. 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.



Funkcjonalności 
Platformy 

• Nielimitowany dostęp do pełnej 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



To propozycja dla Ciebie, jeśli prowadzisz 
szkolenia zamknięte lub szukasz platformy  
e-learning dla swojej firmy. 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.

Za usera 
5 zł miesięcznie
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LUB

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.

*podstawowa forma współpracy

Rozliczenia
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Stwórz z nami swój
nowy kurs online

Masz pytania? Odezwij się do nas! 

Agata Szoka 
hello@learningspace.app 

+48 530 336 762 


