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Modernt, förstärkt 
& anpassat lärande

Lära. Behålla. Utveckla.

Vad händer efter att utbildningen är över? Möt 

ECHO - en mobil reinforcement learning-app 

designad för att stärka inlärningen, förbättra 

behållningen och maximera avkastningen på  

din investering.

Grundad i vetenskapen, designad för den 

moderna användaren och förstärkt med 

användbara analyticsverkyg: ECHO förändrar  

och optimerar hur du lär dig!

90% av det vi lär oss är bortglömt  
inom en vecka. Inte med ECHO.

Maximera Avkastningen 
för ditt Lärande

ECHO tillvaratar din investering 

genom att hjälpa dina kursdeltagare 

förankra sin kunskap i 

långtidsminnet. Resultatet är en 

inlärning som är varaktig och 

anställda som gör ett bättre jobb.

Undvik Dyr Repetition  
och Återinlärning

Med ett minimum av investering 

levererar ECHO ett långvarigt 

lärande på ett mycket effektivare 

sätt än dyr återinlärning och 

frekventa repetitionskurser.

Prestandaorienterad 
Realtidsanalys

ECHO förser din organisation med 

detaljerad data för uppföljning som 

du kan agera utifrån i ditt ledarskap. 

Med denna kraftfulla analys går det 

att värdera deltagarnas framsteg och 

åtgärda kunskapsluckor i realtid.

Fördelar

the digital learning professionals

sales@snabbfoting.se www.snabbfoting.se/echo

Snabbfoting är välpositionerade att rådge, designa och implementera digitala lärlösningar på 

ledande SaaS- och on-premises-plattformar oavsett bransch i Norden. Snabbfoting är den 

nordiska återförsäljaren av ECHO och partner till SwissVBS. 
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Forskning visar att i genomsnitt över 70% av 

det vi lär oss är bortglömt inom 24 timmar. 

Inom en vecka har vi tappat hela 90%.
Inlärning är en resa, inte en enskild händelse. 

Isolerade inlärningstillfällen är inte längre 

konkurrenskraftiga. Med ECHO får du den 

kontinuerliga, punktliga lösningen som du behöver 

för att förstärka inlärningen och få en mätbar effekt 

på kunskapen. ECHO mäter noga hur mycket varje 

deltagare lärt sig och skapar individuella Learning 

Reinforcement Plans (LRP:ar), som baseras på 

relevant och kurerat kursinnehåll. Med ett elegant och 

intuitivt mobilt gränssnitt får användarna åtkomst till 

materialet var som helst, när som helst, t.o.m offline.

Övervinn “the Forgetting Curve” 
med ECHO 

Boka en ECHO-demo idag! 

Utmärker ECHO

Förstärkt, målinriktad och 
anpassad lärresa

ECHO håller reda på hur dina 

deltagare lyckas med olika 

kompetenser för att dynamiskt 

kunna leverera övningsmoment 

och material för att förstärka deras 

behållning av kursen.

Mobilt lärande som triggar 
ditt minne 

ECHO kompletterar och tillför 

ett mervärde till dina befintliga 

klassrumssledda eller webbaserade 

utbildningar. Övervinn ”the 

Forgetting curve” med ECHO.

Modernt innehåll med  
rik interaktivitet

Motivera dina deltagare till att nå sin 

fulla potential med engagerande, 

mediatätt innehåll som tips, 

mikrokurser, quizzar, fördjupningar 

på video, podcasts, mentorer m.m.

Microlearning &  
offlinefunktion

Fullt stöd för microlearning-moduler 

som deltagarna kan använda på 

sina mobila enheter, även om 

nätverksuppkoppling saknas.

Optimerat 
reinforcementschema

ECHO har standardiserade 

schemalagda pushnotifieringar 

direkt till mobilen.

Du kan också sätta ditt egna 

schema för att lärresan ska  

passa din kalender ännu bättre.

Prestandaorienterad 
realtidsanalys

ECHO förser organisationen med 

detaljerad data som du kan agera 

utifrån. Den kraftfulla analytics-datan 

gör det möjligt att värdera teamets 

framsteg och ge rätt stöd och 

feedback.

Snabbfoting är välpositionerade att rådge, designa och implementera digitala lärlösningar på 

ledande SaaS- och on-premises-plattformar oavsett bransch i Norden. Snabbfoting är den 

nordiska återförsäljaren av ECHO och partner till SwissVBS. the digital learning professionals

sales@snabbfoting.se www.snabbfoting.se/echo


