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A Games for Business egy olyan díjnyertes 
digitális tanulási platform, amely a játékosítás 
módszertanával segít a vállalatoknak, hogy 
a tudást hatékonyan adják át munkavállalóik 
számára. Olyan tanulási élményt nyújtunk 
a felhasználóknak, amely egyaránt 
magába foglalja a munkájukhoz szükséges 
személyes kapcsolatokon alapuló és digitális 
tevekénységeket is.

A Games for Business 2016 óta kulcsfontos-
ságú szolgáltatóvá vált a piacon. Nemzetközi 
partneri rendszerünkön keresztül a világ szá-
mos országban vannak együttműködéseink. 
Ilyen például az Egyesült Királyság, Ausztria, 
Olaszország, Luxemburg vagy Malajzia.

Tréning Digitalizáció Digitális Kompetencia Tréning

Felvételi folyamatra felkészítő tréning Onboarding

Képzés és FejlesztésKépzés és Fejlesztés

https://youtu.be/r1imKr11nbY
https://youtu.be/1S1vDYymMT8
https://www.youtube.com/watch?v=8krjyPYviLM&feature=youtu.be
https://youtu.be/e4GzySoGHHg
https://youtu.be/TR-y-jSWfyE
https://youtu.be/tcVNNXJ4kos
https://gamesforbusiness.com


Díjak ENGAGE AWARDS 
Generali - Legjobb Tréning 
Módszer 

EMPLOYEE 
ENGAGEMENT 
AWARDS 
Generali - Az Év Vállalata 
Dolgozói Elkötelezettség Terén

THE LEARNING 
AWARDS 
Coca-Cola HBC Mgyarország  - 
Képzési Technológiáért Járó Díj 

BRANDON HALL HCM 
EXCELLENCE AWARDS 
BP - Kiválóság a Tehetség 
Gondozásban

BRANDON HALL HCM 
EXCELLENCE AWARDS 
Generali - Kiválóság a 
Képzésben

LEARNING 
TECHNOLOGIES 
AWARDS 
BP - Legjobb Projekt Képzési 
Technológia Terén



Kifejezetten Trénereknek A Games for Business csapata olyan egye-
di rendszert fejlesztett, amely kifejezetten 
a trénerek és tréner cégek igényeihez 
alkalmazkodik. Tréningrendszerünk külön-
böző hosszúságú, meghatározott struktúrájú 
változatban érhető el, így a bevezetési folya-
mat gyors és zökkenőmentes.

A Games for Business rendszere motiválja 
felhasználóit a tananyag elsajátítására és 
elmélyítésére, valamint segíti elkötelező-
désüket munkahelyük és pozíciójuk iránt. A 
platform hasznos adatokkal látja el ügyfele-
inket a tanulási folyamat eredményességére 
vonatkozóan. A microlearning módszertaná-
val a felhasználók könnyen feldolgozható 
adagokban sajátítják el a tudásanyag 
lényegi részeit.

A kifejezetten trénereknek és tréning cé-
geknek fejlesztett termékünk felhasználó-
barát kezelő felülettel rendelkezik, amelyen 
keresztül az adminisztrátorok könnyedén 
menedzselhetik a felhasználókat: képesek 
hozzáadni, illetve törölni felhasználókat, 
valamint létrehozhatnak különböző fel-
használói csoportokat a rendszeren be-
lül. A tartalom menedzsment rendszernek 
köszönhetően az adminisztrátorok is köny-
nyedén elvégezhetik a tréning tartalommal 
kapcsolatos teendőket.
.



Kifejezetten Trénereknek

DIAGNOSZTIKAI 
ESZKÖZÖK

PERSZONALIZÁLT 
TARTALOM

DIFFERENCIÁLT 
VISSZAJELZÉS

FOLYAMAT- 
SZABÁLYOZÁS

FELADAT- 
KEZELÉS



Rendszer struktúra



Kerettörténetek

Űr  
Kaland

Tengeri  
Kaland Városi  

Kaland

Irodai  
Kaland



Árazás 1. Bevezetés:
 Egyszeri díj, amelynek mértéke a projekt 

méretéből ered.  

1-1,5 óra nettó tanulási időt nyújtó rendszer 
490 000 Ft+áfa

2-3 óra nettó tanulási időt nyújtó rendszer  
990 000 Ft+áfa

4-5 óra nettó tanulási időt nyújtó rendszer 
1 490 000 Ft+áfa

6-7 óra nettó tanulási időt nyújtó rendszer 
1 900 000 Ft+áfa

2. Felhasználói licensz:
 Ezt a díjat (3500 Ft/új felhasználó)  

a felhasználók számától függően állapítjuk 
meg, havi szinten.

3. Fenntartás: 
 Ez az éves költség (140 000 Ft/év) a 

második évtől kerül bevezetésre.  
A felhasználói licenszek által generált 
forgalomból jóváírásra kerül  
(40 felhasználó/év).

Az ár tartalmazza: 
• Tartalomkezelői rendszer oktatása
• Tartalmak feltöltése első alkalommal
• Rendszerre vonatkozó 

minőségbiztosítás



Értékesítési és Marketing Vezető
+36 70 671 7164  
laszlo.fazekas@gamesforbusiness.com

FAZEKAS LÁSZLÓ

Amennyiben felkeltettük érdeklődésed, 
fordulj hozzám bizalommal!

Örömmel állok rendelkezésedre!
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