
TURKISH AVATARS



Farklı seviyelerde yetkinlik ve 
becerilerin değerlendirilmesi

Simülasyon bazlı eğitimler; 
örnek olarak, satış, liderlik, 
müşteri hizmetleri, ürün, 
servis, kalite, güvenlik…

Yüksek potansiyelli çalışanların 
sorumluluk gerektiren 
pozisyonlara hazırlanması

Yetkinlik Değerlendirme 
Merkezleri

Liderlik, geribildirim ve koçluk 
için executive  - üst düzey 
programlar

Liderlik, satış ve diğer kilit 
pozisyonlar için işe alım 
mülakatları

Çalışanlarınızın gelişimi için teknoloji kullanımının bir sınırı yoktur. 

AVATARLARIN KULLANILABİLECEĞİ ALANLARA ÖRNEKLER



SEANSLAR

Avatar Seansları -her biri 1 saatlik sanal seans formatında-
katılımcının takvimine eklenir. 

Seanslar bir kişi için olabileceği gibi maksimum 5 kişilik gruplar için 
de planlanabilir, her biri farklı merkezlerde veya gruplarda 
deneyimsel öğrenme metodu ile gerçek zamanlı ve rol çalışmalarının 
grup önünde yapıldığı bir formatı vardır. 

Kodlar: Avatarlar, önceden tasarlanmış ve onaylanmış kodlar ile 
belirli durumlar için programlanabilir. 
Ya da %100 organizasyona özel, organizasyonun yetkinlikleri, 
değerleri, ihtiyaçları ve vizyonu göz önünde bulundurularak 
programlanabilir. Yaratılabilecek kodlara dair bir sınırlama olmadığı 
gibi bir konu sınırlaması da yoktur. 

Seansın 
Başarısını ve 
Kapsamını 

Garanti Eden 
Kod Tasarımı



SENARYOLAR

Farklı senaryolarımız var: 

Kurumsal bir ofis, sıcak/sevimli bir ofis, bir 
toplantı odası, yönetim kurulu odası, bir 
restoran, bir otel resepsiyonu, bir hastane 
ofisi, öğrencileri ve öğretmeni ile bir sınıf.

Aynı zamanda organizasyonunuza özel 
senaryo ve Avatarlar tasarlayabiliriz. 

10 Farklı 
Avatar ve 9 

Farklı Senaryo 
Elinizin Altında



KENDİ AVATARINIZI SEÇİN



ÜRÜNLER / LİSANLAR (DİLLER)

Seanslar 
İstediğiniz 

Zaman, 
İstediğiniz Dilde 

KAYIT: Seansların kayıtlarını dijital link ile seanstan 24 saat sonra 
gönderiyoruz, böylece analiz edilebilir ve istenildiği kadar tekrar 
kullanılabilir. 

LİSANLAR: Avatarlar farklı dillerde etkileşim içinde olabilir. 
Türkçe, İspanyolca, İngilizce, Fransızca, Almanca ve Portekizce. 
Diğer diller istenildiğinde ve ihtiyaç duyulduğunda eklenebilir. 



Avatar sistemi işe alımdan, performans değerlendirmeye, liderlikten satışa, hizmetten, 
güvenliğe, kaliteden bilgi değerlendirmeye, ürün eğitiminden zor müşterilerle başa çıkma 
senaryoları gibi kurumuza özel her türlü ihtiyaca cevap verebilir ve istenilen konu üzerine seans 
tasarlanabilir. 

Seanslar; Avatar ile etkileşimde olan kişiyi veya grubun üyelerini, objektif bir ortamda 
öğrenip günlük performanslarını iyileştirebilecekleri senaryolara yönlendirir.

Profesyonellerin, özel bir ortamda, belirledikleri yetkinlik ya da konu üzerinden pratik 
yapabilecekleri, Avatar ile birebir etkileşim sağladıkları sanal gerçeklik ortamıdır.

AVATAR HAKKINDA

Avatar, istenildiği zaman, istenilen yerden online (canlı) olarak bağlanılabilen bir e-öğrenme 
yapay zeka deneyimidir.

Seanslar; Avatar ile etkileşimde olan kişiyi veya grubun üyelerini, objektif bir ortamda öğrenip 
günlük performanslarını iyileştirebilecekleri senaryolara yönlendirir.



GERİBİLDİRİM

Geribildirim farklı  yollarla sağlanabilir: 

Yöntem 1: Avatar seans boyunca “nasıl hissettiğine” dair 

gerçek zamanlı geribildirim verebilir; neyi sevdi, neyi sevmedi 

gibi…

Yöntem 2: Seansın sonunda bir başka Avatar ortaya çıkar ve kişi 

veya gruba uygulama ve öğrenme deneyimi konusunda sorular 

sorar. 

Yöntem 3: Beceri gelişiminde uzman profesyonel bir koç, 

öğrenilenlerin seviyesi hakkında detaylı bir rapor hazırlar ve 

rapor seans sonrası 1 hafta içinde teslim edilir. 

Avatarlar anlık 
geribildirim verir 

ya da seansın 
analizinin yer aldığı 

detaylı tam bir 
rapor alabilirsiniz 



GLOBAL REFERANSLAR

Türkiye’de Avatar’ı
kullanan ilk firma 

olmak ister 
misiniz?



İLETİŞİM

Avatar Yapay Zeka
E-Öğrenme 

Hakkında Daha Fazla Bilgi İçin:
info@pdrinternational.com.tr

adresimizden bize 
ulaşabilirsiniz

mailto:info@pdrinternational.com.tr

