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Verdere internationalisering van FLOWSPARKS met
Oostenrijkse reseller CLICK&LEARN
Gent – 27 mei 2020

UNI-Learning, de Gentse motor van het digitale leerplatform FLOWSPARKS, breidt internationaal
verder uit. Met de Oostenrijkse reseller CLICK&LEARN versterkt FLOWSPARKS zijn
naamsbekendheid in de Duitstalige e-Learningbranche (DACH).
FLOWSPARKS, het disruptieve softwareplatform dat bedrijven, overheden en onderwijsinstellingen
toelaat om zelf e-Learningmodules te creëren, te beheren, te distribueren en naderhand aan te
passen, is aan een grote opmars bezig sinds zijn lancering in 2017. De combinatie van autonomie,
flexibiliteit en snelheid van productie hebben de markpositie van FLOWSPARKS stevig verankerd.
‘Klanten weten steeds meer de eigen ontwikkeling van e-Learningmodules te appreciëren. We leven
immers in een digitaal tijdperk waar lange productieprocessen en statische content niet meer aan de
orde zijn. Onze innovatieve softwaretoepassing FLOWSPARKS weet een serieuze meerwaarde voor
de klant te creëren en breekt radicaal met het businessmodel rond klassieke e-Learning’, vertelt Guy
Herregodts, CEO.

Het businessmodel voor de toekomst van e-Learning
FLOWSPARKS is meer dan alleen een hypermoderne leeroplossing. Met zijn SaaS-businessmodel
blijkt het dé succesformule voor de toekomst van digitale (leer)materialen te zijn. Het is al langer
gekend dat wie niet op een interactieve vorm van contentcreatie en -onderhoud inzet, de trein van
de toekomst mist. Door de recente COVID-19-perikelen is dat proces in een stroomversnelling
geraakt.
Onze internationale resellers zijn vooraanstaande e-Learningaanbieders die meegaan in de
SaaS-transformatie, met FLOWSPARKS als motor. Ze zijn overtuigd van de innoverende oplossing en
het achterliggende businessmodel. Als winnend argument voeg je de meerwaarde die zij lokaal aan
klantentevredenheid en retentie kunnen bieden toe.
VINCENT LOBEL, Director of International Business Development

Dat zien we niet alleen in de thuislanden België en Nederland, maar doorheen het ganse
resellerkanaal is er een sterke interesse in flexibele tools zoals FLOWSPARKS. Heel wat bedrijven
maken van de huidige periode – al dan niet noodgedwongen – gebruik om de digitalisering van
bedrijfskennis versneld te implementeren. Ook het Oostenrijkse CLICK&LEARN merkt de
toegenomen vraag in de markt en springt met het ondertekenen van een resellerovereenkomst mee
op de FLOWSPARKS-trein.
We hebben het volste vertrouwen in de e-Learningtechnologie van FLOWSPARKS. De tool is
een verrijking voor onze klanten, die steeds vaker meer flexibiliteit willen in hun e-Learningprojecten.
Met het auteursplatform hebben we een ideaal instrument om sneller content te maken en de
inspraak van de klant beter te managen.
ROLAND KAIMBERGER, CEO
Bovendien connecteert FLOWSPARKS als Authoring Tool perfect met andere Learning
Management Systemen voor distributie en kennisoverdracht van de gecreëerde leeroplossingen.
ROBERT BERNDORFER, COO
CLICK&LEARN is een full service e-Learningagentschap met gevestigde reputatie in de DACH-regio
(Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland). In Linz (op 100 km van Salzburg en 150 km van Wenen)
huisvesten ze een dertigtal medewerkers. De slogan ‘Wir digitalisieren Wissen’ (wij digitaliseren
kennis) sluit perfect aan bij de filosofie van FLOWSPARKS.

Explore FLOWSPARKS, 18.06.2020
FLOWSPARKS is een flexibele leeroplossing om de creatie van e-Learningmodules te
vereenvoudigen. Daarbij wordt heel veel aandacht besteed aan de dienstverlening en
communicatie met de klanten. Op 18 juni 2020 organiseren we een internationale webinar, waarbij
we onze klanten aan het woord laten. O.a. Anne Muthmann van het Zwitserse AMC International
brengt haar getuigenis over haar FLOWSPARKS-project.
(https://www.flowsparks.com/explore-flowsparks)
FLOWSPARKS is een product van UNI-Learning, ontwikkelaar van efficiënte en gebruiksvriendelijke
digitale (leer)materialen. Als marktleider in de sector van digitale leeroplossingen in de Benelux leveren
we e-Learning Services aan gerenommeerde klanten in binnen- en buitenland.
Hieronder alvast een greep uit onze FLOWSPARKS-klantenportefeuille: Artra, Belfius, Boss Paints
(Colora), Crelan, Bank J.Van Breda & C°, PSA Antwerp, Brico, Delhaize, Gamma, Toshiba Tec, Proximus,
KPN, KLM, Eastman, Mondi, Bridgestone, DAF, Attentia, Acerta, De Lijn, Ablynx, Fidi, Parkwind, BCFI,
Sport Vlaanderen, Vlaamse Stichting Verkeerskunde (www.mijnrijbewijsB.be), GoodHabitz, VZW
VORM, GITP, Language Institute Regina Coeli, Luminus, Abbott, AMC, …
www.flowsparks.com
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