
A Prominent Group Kft. képzéseihez az Infotéka 

Webináriumok.hu tantermeit használja

Hatékony vezetői tréningek

Egy tréningcég esetében elengedhetet-

len, hogy a felkínált kurzusok a lehető 

legpontosabban fedjék a potenciális 

résztvevők igényeit. Felgyorsult életünk 

vállalatvezetőinek ma már nincs ideje 

arra, hogy számukra irreleváns képzése-

ken vegyenek részt, amiért ráadásul órá-

kig utazniuk is kell.

Nyitott tréningek

A tréningcégek elsődleges feladata, hogy 

olyan képzési csomagokat alakítsanak ki, 

amelyek amellett, hogy hasznos üzleti 

tartalommal rendelkeznek, az elkép-

zelhető legkisebb energiabefektetéssel 

eljuttathatók legyenek az érdeklődők 

felé. A Prominent Group Kft. fennállása 

óta arra törekszik, hogy a piaci trendek 

követése mellett, az elérhető legújabb 

technológiák alkalmazásával, maximáli-

san megfeleljen az üzletvezetők elvárá-

sának. A cég portfóliójában így egyaránt 

megtalálhatók a belső, munkatársaknak 

szánt tréningek, illetve a külső, nyitott 

tréningek, amelyeken különböző vállal-

kozások alkalmazottai egyszerre vehet-

nek részt.

Nyitott tréningek esetén a bevett eljárási 

rend szerint legalább tíz érdeklődőt kell 

összevárni ahhoz, hogy elindulhasson 

egy kurzus a részletes időpont-egyezte-

tések után. Természetesen ennyi ember 

mellett a koordináció és az egyéni elfog-

laltságok összehangolása nem könnyű 

feladat, különösen nem abban az eset-

ben, ha a jelentkezések az ország távoli 

pontjaiból futnak be. Nem csupán közö-

sen elfogadható idősávot kell találni, ha-

nem olyan helyszínt is, amely könnyen, 

relatíve rövid idő alatt mindenki számára 

megközelíthető. Tekintettel arra, hogy a 

hagyományos keretek között megtartott 

előadásokon való részvétel valójában 

mennyi időt és energiát követel a hely-

színre történő utazással együtt, Gyurka 

András, a tréningcég vezetője az Infotéka 

Webináriumok.hu szolgáltatásának be-

vezetése mellett döntött.

A Prominent Group Kft. 

tulajdonosa, Gyurka 

András közel 20 éve 

foglalkozik üzletemberek 

képzésével. Több ezer 

vezetőt és tízezernél is 

több értékesítőt képzett az 

ország minden területéről, 

emellett évente körülbelül 

30-40 vállalkozásnál 

tart konzultációt. 

Felismervén azt a tényt, 

hogy egyre kevesebben 

akarnak kimozdulni, 

tréningjeinek nagy részét 

ma már online tartja az 

Infotéka Webináriumok.

hu szolgáltatásának 

segítségével.
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A Webináriumok 

szolgáltatással mindenki 

elégedett. Ügyfeleim a 

bemutató órák után teljes 

biztonságban érzik magukat 

az online tanteremben, 

könnyen eligazodnak 

a programon, ez pedig 

serkenti a tanulási kedvet.

“

“

Online tanterem

A Webináriumok.hu az a keretrendszer, 

amely kiiktatja a földrajzi távolságokat, s 

a konferenciákhoz, továbbképzésekhez 

minőségi online tantermet biztosít. Nem 

kell más, csak működő internetkapcso-

lat, illetve egy, a használt géphez illesz-

tett webkamera, és a jelentkező máris 

csatlakozhat tanulócsoportjához. „20 éve 

vagyok tréner, és azt tapasztaltam, hogy 

egyre kevesebben akarnak kimozdulni. 

Miután megnőttek a járulékos költségek is, 

érezhető módon fokozódott az érdeklődés 

az online szolgáltatások iránt” – állítja a 

cégvezető. 

„Megnéztem több webinár szolgáltatót, de 

sokukat gyengének találtam. Végül azért 

választottam az Infotékát, mert ők profi k. 

Bármilyen igénnyel álltam elő, azonnal tel-

jesítették” – tette hozzá Gyurka András.

Első lépések

A szolgáltatás bevezetésének első lépé-

seként a két cég létrehozott egy olyan 

honlapot, amely egy demo videóval hívta 

fel a fi gyelmet az online oktatás előnyei-

re. A bemutatkozó kisfi lm mellett később 

ingyenes próbaelőadásokra került sor, 

amit a jelentkezők kellőképpen pozitívan 

fogadtak. Rögtön felismerték az újítás 

előnyeit: a Webináriumok.hu rendszere 

otthonukba hozza a konferenciát. A jó 

minőségű élő kép, a közös munkaasztal 

és a párhuzamos fájlküldés lehetősége 

hasonló élményt biztosít, mint a helyszíni 

képzésen való részvétel, ugyanakkor az 

online jelenlét kevesebb idő- és pénzrá-

fordítást igényel. A kezdeti próbaidősza-

kot követően hamar megszaporodtak az 

online kurzusok; egyre több és több tan-

folyam került be a webes tanterembe. Ma 

már minden héten két órát tart keretein 

belül a vezető tréner, illetve kéthetente 

sor kerül egy egyórás bemutató előadásra 

is. „A Webináriumok.hu sikere a professzio-

nális szolgáltatáson túl minden bizonnyal 

abban rejlik, hogy az Infotéka munkatár-

sai olyan kimagasló, személyre szabott tá-

mogatást nyújtanak, amellyel másutt nem 

találkoztam. Részemről teljes mértékben 

elégedett vagyok. Nem is lehet kérdés, hogy 

ajánlottam-e már használatát másnak is. A 

válaszom egyértelmű igen: már ajánlottam 

és ajánlani is fogom” – összegezte tapasz-

talatait Gyurka András. 
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