
 ЗА УЧИЛИЩА С ИЗУЧАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 

Бизнес предизвикателство 
 

Голямо, водещо в индустрията частно английско 

училище в Бразилия търсеше начин да бъде в крак с 

конкуренцията и да модернизира предлагането си чрез 

добавяне на онлайн програми. В същото време те 

искаха да подобрят своя подход на преподаване в час 

чрез прилагане на смесено обучение в часовете си. 

 

Училището се нуждаеше от: 

 

» Партньор за съдържание, който може да създаде 

материали за обучение по избор 

 

» Онлайн платформа, за да предостави на учениците 

достъп до учебни материали у дома, на мобилните 

устройства и в час 

 

» Технологичен партньор за подкрепа на техническата 

интеграция със съществуващите им системи 

 

» Бяло етикетиране, за да запази силата на своята 

марка 

 

» Опитен доставчик, който да ги ръководи чрез 

проектиране на учебни програми, техническа 

настройка, отчитане и всичко съпътстващо 

 

 

 

 

 

 

 

Решението 
 

За да отговори на нуждите на училището от 

съдържание и технологии, екипът на Voxy за успех на 

клиенти създава цялостно решение, което включва: 

» Онлайн курсове, приведени в съответствие с 

съществуващата учебна програма на училището 

 

» Повече от 1000 часа нови учебни материали, 

достъпни всеки месец от реални източници 

 

» Редовни оценки на професионалните умения, 

достъпни онлайн за проследяване на напредъка 

 

» Достъп до платформа за учители, която позволява на 

училището да използва собствените си учители, за да 

водят часовете онлайн - огромна полза за учениците, 

които се нуждаят от гъвкава опция за попълване на 

пропуснати часове, за да не изостават 

 

» Техническа поддръжка за системна интеграция 

 

» Персонализирано мобилно приложение 

 

» Обучение за 300 членове на училището, за да се 

гарантира безпроблемно стартиране и изпълнение на 

курса Voxy 

 

360-градусовият подход на Voxy към успеха на 

клиентите даде възможност на това училище да 

модернизира предлаганите от него съдържание и 

технологии, в крайна сметка създава превъзходна 

ангажираност и иновативност. 

 

Основни резултати 

 

56,000   
активни Voxy акаунти 

80%   
участие на ученици 

1 ЧАС   
средно време, което студентите прекарват 

във Voxy на месец 

200+    
Часа повече учебно съдържание, създадено 

за това училище 

 

За контакт 

 voxy@voxy.bg  

 www.voxy.bg   
 

© Voxy 2017 

 

http://www.voxy.bg/

