Forneça um material de aprendizagem digital
envolvente para seu site com SmartEmbeds
Publique um conteúdo de aprendizagem de qualidade
em seu website, monitorando o rendimento e
capturando dados de usuário
Com os SmartEmbeds GoConqr, você pode criar facilmente quizzes e cursos para compartilhar em seu website,
e adicionar um formulário de captura de informações para monitorar resultados e coletar informações de
usuários. Nós oferecemos 6 ferramentas que se integram a criação de Cursos; Pacotes abrangentes de
aprendizagem para todas as suas necessidades de distribuição de conteúdo.

Conteúdo envolvente

Fácil Acesso

Crie com nossas
ferramentas premiadas

Acesso através de email ou
hyperlink criptografado.

Gere leads

Relatório de
monitoramento

Utilize o formulário de
captura de dados para
solicitar detalhes dos
visitantes do site

Acesso total aos dados de
consumo e performance

Pague pelo que usa

Sempre disponível

Solução flexível que
mantém você no controle
do custo

Acesso através do celular
ou web

SmartEmbeds te permitem compartilhar cursos, testes ou quizzes com a audiência de seu site dando a
eles acesso instantâneo ao material. Você pode ter acesso imediato ao monitoramento de consumo e
estatísticas de performance e ver ou exportar os formulários enviados pelos usuários.

IDEAL PARA...
Publicar cursos para a equipe,
clientes e estudantes através do
seu website

Proporcionar conteúdo de
aprendizagem interativo em seu
website

Gerar leads com formulários de
captura de informação inteligentes
e relatórios completos

Descubrar o nível de conhecimento
da audiência de seu site

Entre em contato com sales@goconqr.com para mais informações
Ou crie uma conta gratuita em www.goconqr.com e comece a criar seu material de aprendizagem.

GoConqr SmartEmbeds
Publique conteúdo de aprendizagem em seu website,
rastreie a performance e capture dados do usuário
Com a GoConqr você pode hospedar material de aprendizagem envolvente de maneira
segura em seu website. SmartEmbeds permitem que você incorpore quizzes ou cursos em
seu próprio website, e insira um formulário que lhe permite gerar relatórios de resultados e
captura de dados.
Esta ferramenta é ideal para geração de leads ou pré e pós avaliação de conhecimento de curso. Forneça aos
visitantes do seu site um conteúdo de aprendizagem envolvente ou quizzes e eles provavelmente compartilharão
estas informações com você. Você pode também usar SmartEmbeds como uma ferramenta de teste,
desempenhando o rastreamento de usuários da sua página.
Crie o seu formulário personalizado, adicione a um curso ou quiz, e você poderá rapidamente gerar um código para
compartilhar a URL ou incorporar um iframe em sua página. Os visitantes da sua página podem interagir com o seu
conteúdo e preencher o formulário antes de completar a atividade ou receber seus resultados. Você pode gerar
instantaneamente relatórios tanto para a performance do curso ou quiz, quanto para os dados enviados através do
formulário de captura de dados.
Você paga pelos relatórios que receber através do link SmartEmbed, então não há limite para o número de
formulários que você pode criar, ou lugares onde você pode incorporar seu conteúdo. SmartEmbeds estão
disponíveis para Quizzes ou Cursos.
Quizzes - Você pode adicionar um formulário de captura de dados em um quiz - posicione o formulário
onde quiser - ou antes do usuário receber sua pontuação final!
Cursos - Você pode adicionar um formulário em qualquer curso GoConqr, que é um grupo de Recursos
GoConqr e mídias adicionais, como PDFs e vídeo, organizados em sequência.
Pacotes SmartEmbeds começam por apenas U$D99.

QUIZ SMARTEMBEDS

CURSOS SMARTEMBEDS

1 Conta - Sem anúncios, Recursos Privados

1 Conta - Sem anúncios, Recursos

100 submissões de relatórios

Privados 100 submissões de relatórios

Crie formulários ilimitados enquanto tiver
relatórios disponíveis

Crie formulários ilimitados enquanto tiver
relatórios disponíveis

U$D99 ex VAT

U$D99 ex VAT

QUIZ EMBEDS (ex VAT)

CURSOS EMBEDS (ex VAT)

Opção de Pacote

Preço

100

$100

250

Custo por Envio

Custo por Envio

Opção de Pacote

Preço

$1.00

100

$300

$3.00

$212.50

$0.85

250

$637.50

$2.55

500

$375

$0.75

500

$1125

$2.25

1,000

$500

$0.50

1,000

$1500

$1.50

5,000

$1,500

$0.30

5,000

$4,500

$0.90

10,000

$2,500

$0.25

10,000

$7,500

$0.75

Entre em contato através de sales@goconqr.com para fazer seu pedido ainda hoje

