
Kariyerinizde önemli bir adım atın ve

vidoport.com ile tanışın



Excel, İleri Düzey Excel, MS-Office ve daha fazlası

Türkiye’nin Online Excel, İleri Excel

ve MS-Office programları eğitim

portalı vidoport.com ile Excel, 

İleri Düzey Excel, Excel Uzmanlık, 

Excel işlevler ve diğer MS-Office 

Eğitimlerimiz ile kariyerinizde 

bir adım daha ilerleyin.



İnternete bağlı her cihazdan eğitimlerinizi tamamlayın

 Tüm eğitimlere kullanıcı adı ve şifreniz ile internet üzerinden erişin

 Boşa geçen zamanınızı kazanca 
dönüştürün

 İster tatilde, ister otobüste, ister
metro beklerken İnternet’in olduğu 
her cihazdan eğitimlerinize kaldığınız 
yerden devam edin



Eğitim saatlerinizi siz belirleyin

 Eğitim saatlerini siz seçin. İstediğiniz saatte derse başlayın, istediğiniz saatte
bırakın

 Kursa gitmek için yolda zaman 
harcamayın

 Eğitim hızınızı siz belirleyin

 Başlangıç, orta, ileri…
Seviyenizi kendiniz ayarlayın 

 Bildiğiniz konularda zaman
kaybetmeyin



Eğitim planınızı kendiniz oluşturun

 Eğitim setlerinde, son eklenen eğitimleri, en çok izlenen eğitimleri,
derse yapılan yorumları takip edin

 Ders listelerinde izlediğiniz dersleri 
görün. Kaldığınız yerden devam
edin

 İstediğiniz dersleri favorilerinize
ekleyin. Sonra daha kolay ulaşın

 Derslerin sürelerini ve toplam ders
süreleri görün



İstediğiniz 3 Eğitimi Ücret Ödemeden İzleyin

 Ücretsiz olarak, üye olun ve ücretiz 3 eğitim videosunu izleme hakkı edinin

 Ücret ödemeden, istediğiniz 
konuyu öğrenin

 İsterseniz izlediğiniz eğitim 
setini 3 taksit şeklinde satın alın

 Adım adım eğitimlerinizi
tamamlayın. Seviyenizi yükseltin



Eğitim Sürenizi Siz Seçin

 Eğitimleri ister aylık paketlerde, isterseniz set set satın alın

 3-6-12 Aylık paketlerimizden
size uygun olanı seçin

 Paket yerine isterseniz eğitim
setlerini tek tek satın alın

 Set set satın alarak eğitim planınızı 
kendiniz oluşturun



Başarı belgenizi hemen alın

 Eğitimlerinizi tamamlayın ve «Başarı Belgenizi»  hemen online olarak alın

 Uygulama dosyaları ile çalışın
zaman kazanın

 İnternet’in olduğu her cihazdan
eğitimlerinizi izleyin

 Tatil ’de yapın, kariyerde



vidoport.com üzerindeki eğitim videolarını dağılımı

1 Eylül 2015 tarihi itibariyle



vidoport.com’u hemen ziyaret edin, 
eğitimlerinize hemen başlayın




