Dołącz do Programu
dla Autoryzowanych
Partnerów
Szkoleniowych Unity

„Deweloper aplikacji Unity należy do
dziesięciu głównych stanowisk wśród
nowo powstałych zawodów (#7)”
LinkedIn

Program dla Autoryzowanych Partnerów Szkoleniowych
Uczestnicy Programu dla Autoryzowanych Partnerów Szkoleniowych Unity to profesjonalne firmy
szkoleniowe oferujące szkolenia w zakresie oprogramowania Unity prowadzone przez instruktorów na
miejscu u klienta oraz/lub szkolenia wirtualne ogólnie dostępne.
Korzyści
●
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●
●
●
●
●
●
●
●

dostęp do licencji edukacyjnych na oprogramowanie Unity tylko do celów szkoleniowych
dostęp do logo autoryzowanego partnera szkoleniowego Unity, oznakowania graficznego dla
partnerów oraz materiałów marketingowych
wpis w internetowym spisie partnerów szkoleniowych Unity
możliwość wystawiania klientom certyfikatów ukończenia kursów z oznakowaniem własnym i firmy
Unity
możliwość zakupu i prowadzenia warsztatów szkoleniowych autoryzowanych przez Unity
możliwość przeprowadzania odpłatnych egzaminów certyfikacyjnych Unity dla klientów
umożliwienie własnym instruktorom uzyskania uprawnień certyfikowanego instruktora Unity (Unity
Certified Instructor – UCI)
udogodnienia dla partnerów – aktualne informacje o rozwoju oprogramowania, materiałach
szkoleniowych, nowych sektorach itd.
dostęp do wsparcia programowego w języku angielskim, francuskim, włoskim, niemieckim,
hiszpańskim, arabskim i szwedzkim
dostęp do specjalnego wsparcia w zakresie rozwoju biznesowego
możliwość udziału w prowadzonych w całym regionie EMEA imprezach promocyjnych
zorientowanych na istniejących i nowych klientów
Znajomość środowiska Unity jest bardzo poszukiwana, a
w ciągu najbliższych dwóch lat przewidywany jest wzrost
zapotrzebowania w tym zakresie na poziomie 35%.
Dane Burning Glass na temat rynku pracy

Unity Technologies
Unity Technologies jest twórcą Unity, elastycznej, wydajnej i kompleksowej platformy deweloperskiej, przeznaczonej do
tworzenia bogatych, interaktywnych doświadczeń VR, AR, 3D i 2D.
Potężny silnik i edytor Unity są podstawą do tworzenia atrakcyjnych gier i aplikacji oraz udostępniania ich na wielu
platformach: mobilnej, rozrywki domowej, komputerów osobistych i systemów wbudowanych. Obecnie
oprogramowanie Unity jest wykorzystywane w aplikacjach w branży AEC (architektura, inżynieria i budownictwo),
motoryzacyjnej, medycznej oraz w branży gier.
Unity służy co miesiąc ponad 1 milionowi aktywnych deweloperów na całym świecie, takim jak wydawcy, niezależne
studia, filmowcy, studenci i amatorzy. Unity Technologies stara się pomagać swoim klientom osiągać sukcesy.

Warsztaty szkoleniowe Unity
Jako autoryzowany partner szkoleniowy Unity Twoja firma otrzyma wyłączny dostęp do gotowych warsztatów szkoleniowych
Unity. Materiał szkoleniowy rozwija się nieustannie, aby odpowiadać potrzebom klientów i pomagać naszym partnerom w
organizowaniu przydatnych i atrakcyjnych zajęć szkoleniowych prowadzonych na żywo.

Tematy warsztatów szkoleniowych Unity
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Introduction to 2D Game Development
Introduction to 3D Game Development
Introduction to 3D Interactive Development (non-gaming)
Introduction to Virtual Reality
Stunning Visuals: A Workflow for Artists
Planning for Top Performance: Optimisation Techniques
Unity 2018: Migrating to the Latest Version of Unity
Slot Machine Art and Engineering in Unity
Unity Certified Expert Gameplay Programming Exam Prep
Introduction to Mobile Game Development
Introduction to Automotive Design Visualisation
Unity Certified Programmer Exam Prep

„Profesjonaliści posiadający umiejętności
w zakresie programowania w środowisku
Unity zarabiają ponad 20.000 USD więcej niż
ich koledzy z branży bez tych umiejętności”.
Dane Burning Glass na temat rynku pracy

Stale wprowadzane są warsztaty szkoleniowe na nowe tematy.

Kursy Unity
Czy chcesz móc oferować szkolenia Unity wszystkim zainteresowanym osobom, nawet jeśli szukają programu
nauki indywidualnej lub chcą realizować materiał we własnym tempie?
Kursy Unity – w tym kursy z certyfikatem – to kursy internetowe, które pozwalają naszym partnerom oferować szkolenia
na wyjątkowym poziomie, które kursanci mogą odbywać w wolnym czasie i poza placówką szkoleniową.
Kursy te zapewniają autentyczną naukę opartą na projektach w połączeniu ze specjalistycznym nauczaniem w formie
wideo, a także takie elementy jak fora dyskusyjne online i zadania oceniane przez innych kursantów. Twoja firma może
połączyć je z oferowanymi już warsztatami lub egzaminami certyfikacyjnymi.

Pomóż swoim klientom i instruktorom uzyskać certyfikat Unity
Jako autoryzowany partner szkoleniowy Unity Twoja firma może oferować klientom egzaminy, takie jak:
•
•
•
•
•

Unity Certified 3D Artist
Unity Certified Programmer
Unity Certified Expert – Gameplay Programmer
Unity Certified Expert – Technical Artist: Rigging & Animation
Unity Certified Expert – Technical Artist: Shading & Effects

Unity jest jedynym
dostawcą oferującym
certyfikaty w branży gier.

Oferując egzaminy, pomagasz klientom i instruktorom zdobywać cyfrowe odznaki potwierdzające ich osiągnięcia,
które mogą oni prezentować na różnych platformach.

+

Zespół KnowledgePoint Connect
Prosimy o kontakt wszystkich, którzy chcą uzyskać więcej informacji o Programie dla Autoryzowanych
Partnerów Szkoleniowych Unity.
Zespół KnowledgePoint Connect chętnie służy pomocą partnerom – wystarczy zapytać.
E-mail: unity@knowledgepoint.com
Telefon: międzynarodowy +44 118 918 1580, tylko w Wlk. Brytanii 0845 223 55 18
Internet: www.knowledgepoint.com/services/unity
© KnowledgePoint Connect i Unity Technologies. Znak handlowy Unity użyty za zgodą Unity Technologies. Wszelkie prawa zastrzeżone.

