
E-LEARNING

Retail United är en kommunika-
tionsbyrå inom retail som erbjud-
er allt från analys och strategi  
till reklam och aktivering i butik.

Våra vassa strateger, kreatörer 
och säljare har tillsammans  
kunskap och erfarenheter som  
vi gärna delar med oss av.  

På www.retailunited.se hittar  
du fler rapporter, insikts analyser 
och sammanställningar från  
föreläsningar m.m.

VÄRDET AV E-LEARNING
Att ge företagets personal relevant och fortlöpande utbildning är ett 
effektivt sätt att skapa förutsättningar för utveckling. När personalen 
lär sig så växer de med uppgiften, och de blir inte bara skickligare 
i säljmötet med kunden, de blir även mer engagerade och nöjda 
med sina jobb. Nöjdare personal leder till nöjdare kunder, som i sin 
tur leder till högre intäkter och avkastning. I just den ordningen.

RELEVANS
VERKLIGHETS-
ANPASSNING

ENGAGEMANG

Det är precis vad e-learning kan hjälpa 
dig att uppnå och det är anledningen 
till att det har blivit så populärt i 
närings livet, oavsett bransch.

Genom e-learning så kan du effek-
tivt och tidsbesparande möjliggöra 
utbildningar och lärande för vem 
som helst, när som helst och var 
som helst inom din organisation  
eller till dina kunder. Till skillnad 
från traditionella klassrumsutbild-
ningar så innebär e-learning även 
att användaren får möjlighet att 
själv bestämma sitt tempo och  
antal repetitioner.

Vi skräddarsyr webbaserade 
utbild ningspaket och koncept så 
att ni kan utveckla er personal att 
nå sin fulla potential. Vi erbjuder 
bland annat e-learning som kretsar 
kring konsumentbeteenden, 
presentations teknik och ledarskap.

Oavsett vilka e-learningsprogram vi 
tar fram så finns det tre avgörande 
nyckelfaktorer; relevans, engage-
mang och verklighets anpassning.

1. Relevans; innehållet måste  
vara relevant och tilltalande för 
användarna.

2. Engagemang; inlärningsupp-
levelsen måste vara engagerande 
och bör därför ha en kombination 
av lärande, utforskande och övning.

3. Verklighetsanpassning;  
inlärnings upplevelserna måste  
på ett konkret sätt kopplas till  
situationer i verkligheten och  
scenarier som användarna själva 
kan relatera till i sin vardag, snarare 
än bara teoretiska resonemang 
och aspekter.

Sammantaget, med dessa tre 
nyckelfaktorer som utgångspunkt 
så representerar e-learning ett 
effek tivt sätt att lära sig och hjälper 

organisationer att skapa hög-
kvalitativ utbildning för anställda 
till en lägre kostnad, vilket ger dina 
anställda möjlighet att fortsätta 
att utvecklas.
 
Vill du veta mer om det du just läst 
eller vill ha ett personligt möte är  
du välkommen att höra av dig.
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