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Basın bültenleri

Müşterilerimize uzaktan erişim

Seyahat ve mesafe kısıtlamaları, yerinde gerçekleştirilen akademi pro-
gramlarını imkansız hale getirdi - Ama e-eğitim ve POWERTRAINING gibi 
dijital formatlar geçici bir çareden fazlasını sunuyor.

Marienheide merkezli takım üreticisi August Rüggeberg’e bağlı PFERDA-
CADEMY’nin yöneticisi Matthias Rong, Koronavirüsün gerçekten bir şeyleri 
değiştirdiğini memnuniyetle kabul ediyor. Neredeyse bir gecede müşterilerin 
tamamen farklı bir kafa yapısına geçmeleri gerekli hale gelse de, mevcut du-
rumun bazı pozitif sonuçları olduğunu da keşfetmiş bulunuyor. Mart 2020’de 
pandeminin başladığı döneme gönderme yapan Matthias Rong şu yorumu 
yapıyor: “Koronavirüsün ve beraberinde gelen kısıtlamaların bizi gerçekten 
frenlediği şüphesiz. Özellikle Köln demir ürünleri fuarı sırasında olmak üzere, 
geleneksel olarak bahar dönemleri PFERDACADEMY’nin son hızla çalışma-
ya devam ettiği dönemlerdi.” Akademinin yöneticisine göre tüm uluslararası 
satış ekiplerinin Marienheide’deki modern tesislerde bir araya geldiği dönem 
bu dönemdi. Yakın dönemde bir video stüdyosu hazırlanmış bulunuyor.

Stüdyo; birkaç yıldır devam eden ve şimdi tamamlanmış bulunan bir süreç 
olarak, akademide tamamen yüz yüze gerçekleştirilen etkinliklerden iki kat-
manlı bir teklife geçiş yapıldığını gözler önüne seriyor. “Elbette şartlar elver-
diğinde, PFERDACADEMY’de PFERD takımlarını nasıl kullanacaklarına dair 
bayileri ve son kullanıcıları eğitmeye devam edeceğiz.

Matthias Rong, kuramsal bilgiler ile uygulamalı testleri bir arada öğretmenin 
vazgeçilemeyecek kadar başarılı bir yöntem olduğunu kabul ediyor. “Ama 
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Bugünlerde eğitim için ihtiyaç duy-
acağınız her şey: PFERDACADEMY 
dijitalleşiyor
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Geçen sene akademi, e-eğitim sahasında çoktandır kat ettiği mesafenin fay-
dasını gördü. Müşterilerimiz için çok sayıda bağımsız eğitim içeriğini zaten 
hazırlamıştık ve çeşitli konuları erkenden sağlayabildik.  Bu sayede ‘POW-
ERTRAINING’ adını verdiğimiz yeni ve paralel bir format geliştirecek zamanı 
bulabildik. E-eğitimin aksine POWERTRAINING canlı ve çevrimiçi bir etkinlik 
olup sınırlı sayıda katılımcısı bulunmaktadır. Bu da malzemeleri öğretirken 
her bir katılımcıyla doğru oranda ilgilenme fırsatı sunmaktadır.” Platform 
değişikliğine rağmen POWERTRAINING hala PFERDACADEMY’nin değerler-
ini yansıtıyor. Akademi yöneticisi şu açıklamayı yapıyor: “Bilgi sağlamak, uygu-
lamalı destek sunmak, sorunları çözme yöntemlerine dikkat çekmek istiyoruz 
ve her şeyin mümkün olduğunca bireysel ihtiyaçlara ve gereksinimlere özel 
olmasını arzu ediyoruz.”

Geçtiğimiz son aylar PFERD’in dijital hizmetler alanında güçlü bir pozisyonda 
olduğunu gösterdi. Rong şu yorumu ekliyor: “POWERTRAINING etkinliğimiz 
gerçekten popüler oldu”. 70 kadar etkinlik ve 700 kadar katılımcı ile beklentil-
er aşıldı ve önceki yıl bizzat tesise gelenlere denk sayıda insan çevrimiçi olarak 
kabul edilmiş oldu. “Mükemmel bir başlangıçtı.”

Matthias Rong’a göre 2021 yılında eğitim kapsamı daha da genişletilecek, 
zira pandemi bittiğinde dahi müşteriler bu eğitim hizmeti tipini kullanmaya 
devam etmek istediklerini açıkça belirtiyorlar. E-eğitim ve POWERTRAINING 
hiçbir seyahat bedeli olmaksızın ve nispeten az zaman ayrılarak gerçekleştir-
ilebilir.

Bu, sayısız bayinin ve son kullanıcının, özellikle bu dönemde değer vereceği 
bir imkan. PFERD’in sunduğu çözümün erken çıkışını ele alan Rong ekliyor: 
“Biz aslında bu faydaları yıllardır tekrar ediyoruz ve Koronavirüsün bu dijital 
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formatların kabulünü hızlandırmasından memnuniyet duyuyoruz.” 

Bilgi kutusu

E-eğitim veya POWERTRAINING ile ilgilenenler daha fazla bilgiye şu adrest-
en ulaşabilir: www.pferd.com:

PFERD e-eğitim programları, PFERD dünyasındaki pratik bilgileri son derece 
etkileşimli bir format kullanarak sunmaktadır. Çevrimiçi dersler herhangi bir 
zamanda başlatılabilir ve oturumlar kaç kere gerekiyorsa o kadar tamamla-
nabilir. PFERD web sitesinden kişisel erişim kodunuzu edinebilirsiniz.

POWERTRAINING dersleri PFERD bilgilerini birinci elden, canlı video kon-
ferans formatında da öğretebilmektedir. PFERD çeşitli konularda 45-60 
dakikalık sunumlar yapmaktadır ve bunlar gerektiğinde sizin ihtiyaçlarınıza 
göre özelleştirilebilmektedirler. POWERTRAINING için PFERD web sitesinde 
kayıt olabilirsiniz. Sitede mevcut konu başlıklarını ve eğitim sürelerini göre-
ceksiniz.
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Basınla iletişim

August Rüggeberg GmbH & Co. KG 
PFERD Tools

Florian Pottrick 
Public Relations 
Hauptstr. 13 
51709 Marienheide, Almanya

Tel.: +49-(0)-2264-9353 

E-Posta: florian.pottrick@pferd.com 
www.pferd.com
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