
Segítünk az embereknek anyagi biztonságot teremteni 

egy életen át

Központi képzés
Webinárium

Az első időszak tapasztalatai
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Központi képzés új köntösben:
Webinárium

2020. tavaszán a járványügyi helyzet okán új megoldás kellett a termékismeretek átadására a megszokott 

központi személyes oktatások helyett. Termékoktatásainkat áprilisban webináriumi formában kezdtük tartani, 

Skype-on keresztül kiscsoportban az interaktivitás és a minőségi képzés biztosítása érdekében.  

A legfontosabb tudnivalókat és a webináriumhoz készült segédleteket az alkuszi honlapon tettük elérhetővé: 

https://alkuszi.aegon.hu/esemenyek/aegon-alkuszi-webinarium-es-video-konferencia-szolgaltatasarol/

Áprilisban elindultak a webináriumi képzések. Az események meghirdetését követően szinte azonnal beteltek a 

helyek, az oktatások számát és a résztvevői létszámkeretet a nagy érdeklődésre való tekintettel a folyamatosan 

emeltük a lehetőségek határáig. Az idei évben rendhagyó módon júniusban és júliusban is tartottunk oktatásokat.

Mit jelent ez számokban?

• Április: 11 megtartott képzés 180 résztvevővel (2019-ben 92 fő)

• Május: 16 megtartott képzés 446 résztvevővel (2019-ben 53 fő)

• Június: 14 megtartott képzés 422 résztvevővel (2019-ben nem volt júniusi központi képzés)

• Július: 7 megtartott képzés 202 résztvevővel (2019-ben nem volt júliusi központi képzés)

https://alkuszi.aegon.hu/esemenyek/aegon-alkuszi-webinarium-es-video-konferencia-szolgaltatasarol/
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Visszajelzések
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Visszajelzések
Új szolgáltatásunkról folyamatosan kértünk visszajelzést a résztvevőktől. 

Összesen 84 résztvevő töltötte ki a webináriumi képzésünket értékelő kérdőívet,

• közülük 82 fő (97,6%) ajánlaná webináriumainkat másoknak is. 

• az Aegon webináriumi szolgáltatásával kapcsolatos elégedettséget felmérő kérdésünkre 4,76 átlagértéket kaptunk 

az ötös skálán.

• Webináriumot tartó kollégáink felkészültségét 4,94-ra értékelték a visszajelző résztvevők (szintén ötös skálán). 

Kértünk visszajelzést arra vonatkozóan is, hogy mivel tudnánk a képzéseinket továbbfejleszteni, milyen többlet 

információkra lenne még esetleg szükség, és hagytunk helyet szabadszavas visszajelzésre is. Ezek között vannak 

olyanok, amelyeket

• igyekszünk megvalósítani,

• már meg is valósítottunk,

• csak köszönünk, hiszen a pozitív visszajelzések is jól esnek. 

Egy kicsit nézzünk bele ezekbe is!
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Visszajelzések – néhány példa
Már megvalósítottuk:

• Létszámbővítés: több alkalmat biztosítottunk, a résztvevők számát 
növeltük - mindamellett, hogy törekszünk rá, hogy az online tér 
lehetőségeihez mérten is megmaradjon oktatásaink személyes jellege, 
biztosítható legyen az interaktivitás.

• Előadás diasorának átadása: az oktatási anyagot előzetesen nem 
küldjük ki, webináriumon leadott diasort azonban a képzésen 
résztvevők az igazolás megküldésével egyidőben megkapják. 

Igyekszünk megvalósítani:

• Tananyag-fejlesztés: több visszajelzés érkezett, hogy jó lenne    
kicsit több haszonérv, eladástechnikát is szívesen vennének a 
visszajelzők, továbbá egyszerű példák helyett/mellett „állatorvosi 
ló” esetek bemutatása. Ezeken túl a káresetekről és a 
kárrendezésről szóló információkat is többen kérték. 

• Webináriumi termékoktatás a továbbiakban is: a 
visszajelzések alapján a webinárium rugalmassága, idő- és 
költséghatékonysága többeknek valódi előny, mi is így látjuk. 
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Visszajelzések  
– néhány példa

A teljesség igénye nélkül néhány példa a pozitív 
visszajelzésekre. Ezúton is köszönjük mindenkinek az 
elismerő szavakat! 

„Remélem lesz még sokáig oktatás, az sem

lenne baj, ha a korona után is folytatnátok a 

Webes oktatást.”

„Köszönöm a magas

színvonalú oktatást!”

„Jáhni Laci a szokásos magas

színvonalon prezentálta az

oktatást.”

„Zita mindig profi!”

„Ilyen egy profi

termékoktatás! 

Köszönöm!”

„Nagyon jónak találom ezt a távoktatást, 

én hagynám is így, nem kell utazni. Sokkal

hatékonyabb és gyorsabb.”

„Nekem jobban tetszett a szemináriumnak ez

a formája. Jobban lehet rákészülni, kevesebb

időt vesz el, tökéletesen hallható ,érthető és

látható az anyag. Köszönöm szépen.”

„Máté tökéletes érthető,

hasznos előadást tartott,ötletes

megoldásokkal”

„Köszönöm, lényegre törő, 

hasznos előadás volt.”
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Hogyan tovább 
webinárium? 
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Központi képzés új köntösben:
Webinárium

Az augusztusi szünetet követően szeptembertől újraindítjuk központi képzéseinket, továbbra is webináriumi

formában. A szeptemberi, októberi és novemberi hónapokra előre meghirdetjük a tervezett oktatási időpontokat, 

az alkuszi honlapunkon keresztüli jelentkezési lehetőséget azonban továbbra is a szokásos módon havonta 

fogjuk megnyitni. 

Amennyiben bármely partnerünk nagyobb létszámmal szeretne részt venni egy-egy termékoktatásunkon, akkor részükre 

„helyi” oktatást is tudunk tartani, amely - a járványügyi helyzet és az igények függvényében - lehet akár személyes 

oktatás, akár webinárium is. Ezen helyi oktatások a területi KAM kollégánkkal konzultálva szervezhetők. 




