


www.resonaria.eu
przestrzeń z wiedzą

to tutaj zbieramy
dla Państwa ulubione
webinary

jednak resonaria.eu
to nie tylko webinary

uczestnicy
webinarów
otrzymują oryginalne
skrypty, dostęp do
testów, certyfikatów 
i powtórek!

PRZEWODNIK PO REJESTRACJI
SEZON 2022/2023



poza webinarami

na resonaria.eu
można zdobyć również
bilety na
wydarzenia
stacjonarne
organizowane
przez RÉSONNEZ 

pragnąc otrzymać 
dostęp do webinaru
przechodzimy do
miejsca na stronie
gdzie jest oznaczenie
WEBINARY
i klikamy w jedną z
zakładek



Po kliknięciu otwiera
nam się nowa strona.

Słyszymy: 
"ooo! jaka ładna 
i intuicyjna strona!"
Dziękujemy - staramy
się :)

W tym momencie 
wyświetlają się nam
webinary.

Klikamy w ten, który 
nas interesuje! 



Czytamy opis, tym
samym wiemy,
czego się
spodziewać:

dostęp do:
- wydarzenia, 
- powtórki, 
- skryptu
- certyfikatu

nie pozostaje nic 
innego jak kliknąć

DODAJ DO KOSZYKA 



Tutaj możemy 
z dumą raz jeszcze
spojrzeć na nasz
koszyk 

i chcąc przejść do
płatności klikamy

KASA



Tak jest, 
jest też miejsce na
kupon rabatowy.

Wysyłamy taki kupon
do naszych stałych
uczestników oraz w
ramach naszego
newslettera, dlatego
warto być z nami!

Jeśli tym razem nie
mamy kuponu
rabatowego,
wybieramy:

PRZEJDŹ DO
PŁATNOŚCI 



Tutaj wpisujemy dane. 

Bardzo ważne, żeby dobrze
podać adres e-mail
jakikolwiek błąd sprawi, że
token (hasło dostępu) do
webinaru trafi na
niewłaściwy mail, więc
prosimy o ostrożność na
tym etapie.

Jest również możliwość
uzyskania faktury.
Wystawiamy ją w ciągu 48h
od zaksięgowania wpłaty. 



Jeszcze raz uczulamy tutaj
na prawidłowe wpisanie
adresu e-mail.

Warto zapisać się na tym
etapie do newsletter'a,
ponieważ w ramach wysyłki
przekazujemy
kilkudzięsiecioprocentowe
kody rabatowe. 

Po uzupełnieniu danych,
wybieramy nasz
preferowany sposób
płatności, a dalej klikamy: 

KUPUJĘ I PŁACĘ :) 



Po dokonaniu płatności
na wskazaną wcześniej
skrzynkę mailową przyjdzie
kilka automatycznie
generowanych maili.

Najistotniejsza jest ta
wiadomość zatytułowana
TOKEN. Token jest takim
hasłem/kodem dostępu,
dzięki, któremu można
obejrzeć wyczekiwane
webinary :) 

Otwieramy wiadomość
zatytułowaną TOKEN.



Jak widać w tym otwartym mailu
znajduje się prezycyzjna instrukcja,
co zrobić z tokenem - tutaj również
określany jako License Key.

Token znajduje się na dole maila.

Zgodnie z instrukcją 
przechodzimy na stronę

https://resonnez.clickmeeting.com



A tak prezentuje się portal 
z dostępami do webinarów. Jest on
jednak zaszyfrowany, dlatego do
odszyfrowania wykorzystujemy...
tak jest! Token :) 

Klikamy REJESTRACJA



Po wybraniu danego webinaru
dochodzi do rejestracji 
na wydarzeniu.

Tutaj ważne, aby podać poprawny
adres e-mail. 

Imię i nazwisko pozwala z kolei
wygenerować certyfikat
uczestnictwa!



Jeśli wszystko przebiegło
poprawnie pojawi się taka 
informacja (jak na zdjęciu). 

Na wskazany adres e-mail przyjdzie
bezpośredni link do spotkania! 



Wybieramy mail z tytułem
Potwierdzenie rejestracji. 

Ten mail został automatycznie
wygenerowany w ślad za poprawną
rejestracją na portalu z webinarami

Klikamy w wiadomość
POTWIERDZENIE REJESTRACJI. 



Po otwarciu maila wybieramy:

DOŁĄCZ TERAZ i w przypadku
webinarów i czekamy na rozpoczęcie
wydarzenia :)



Czy będę mieć dostęp do powtórki?

Absolutnie! Uczestnicy naszych webinarów otrzymują dostęp do powtórek. Standardowo do końca miesiąca
kalendarzowego, w którym odbył się webinar. Jeśli zatem webinar miał miejsce 15 czerwca, to wówczas do
30 czerwca dostęp do powtórki jest gwarantowany. Bez ograniczeń co do liczby odtworzeń ;) 

Często zadawane pytania:
Czy mogę otrzymać fakturę za webinar?

Tak jest, wystawiamy faktury i staramy się zawsze zrobić to w ciągu 48h od momentu zaksięgowania wpłaty. 

Czy otrzymam certyfikat uczestnictwa w webinarze?

Tak, certyfikaty są generowane automatycznie dla tych osób, które uczestniczyły w spotkaniu! 

Czy w razie problemów technicznych będzie ktoś, kto mi pomoże?
 
Oczywiście! Wzywamy posiłki na 30 minut przed webinarem i 10 minut po rozpoczęciu webinaru. Tak, aby każdy
mógł obejrzeć webinar. Jesteśmy wówczas dostępni pod adresem e-mail: info@resonnez.eu.  

Na co mogę jeszcze liczyć poza webinarem?

Apetyt rośnie w miarę jedzenia! Rozumiemy to! Uczestnicy otrzymują dodatkowo autorskie skrypty, dostęp do testów w
trakcie webinaru oraz zaproszenie do wzięcia udziału w takim dużym egzaminie miesiąca, który odbywa się 
w ostatnich dniach danego miesiąca ;) 




