MoreContinental: poznaj nasz portal dla partnerów
Rejestracja na morecontinental.com

Krok 1:

Otwórz http://www.morecontinental.com

Krok 2:

Kliknij na przycisk „Logowanie” a następnie na „Rejestracja”. Otworzy się formularz
rejestracji, w którym muszą zostać wypełnione pola z gwiazdką*.

Formularz rejestracji

➔ Nazwa użytkownika to wybrana przez Ciebie nazwa
➔ Zidentyfikuj się jako osoba poprzez Google reCAPTCHA.
➔ Nie zapomnij dokładnie przeczytać i potwierdzić Umowę o ochronie danych.

Krok 3: Na koniec kliknij na przycisk „Zarejestruj”

Formularz rejestracji – Dane osobowe
Tutaj możesz podać swoje dane osobowe (osoby prywatnej)

Wpisz swój numer bez spacji.

Krok 4: Kliknij na przycisk „Dalej” aby przejść do danych przedsiębiorstwa.

Formularz rejestracji – Dane przedsiębiorstwa

Możliwość A: Twoje przedsiębiorstwo jest już zarejestrowane na morecontinental.com?

Możliwość B: Twoje przedsiębiorstwo nie jest jeszcze zarejestrowane na morecontinental.com?
Patrz następna strona.

Możliwość A: Twoje przedsiębiorstwo jest już zarejestrowane na morecontinental.com?
Jeżeli choć jedna osoba z firmy dokonała już jej rejestracji to otrzymała osobnym emailem od nas 9
cyfrowy numer firmy/przedsiębiorstwa, który może udostępnić współpracownikom.

Krok 5 A:

Wpisz swój 9 cyfrowy numer przedsiębiorstwa i kliknij na przycisk „Dalej”

Formularz rejestracji – Dane przedsiębiorstwa

Możliwość B: Twoje przedsiębiorstwo nie jest jeszcze zarejestrowane na morecontinental.com?

Krok 5 B1:

Kliknij na link „Zarejestruj moją firmę“

Krok 5 B2:

Wypełnij pola formularza rejestracji i kliknij „wyślij”.
Osoba dokonująca rejestracji firmy otrzymuje rolę Supervisora i ma możliwość
zarządzania pracownikami.

Krok 6:

Kliknij przycisk „Zakończ rejestrację”

Krok 7:

Sprawdź skrzynkę odbiorczą poczty: po dokonaniu rejestracji otrzymasz pocztą
elektroniczną potwierdzenie rejestracji.

Rejestracja pracowników na morecontinental.com

Możliwość A: Pracownik samodzielnie rejestruje się na morecontinental.com i dołącza do firmy
przy użyciu numeru firmy
Krok 1A:

Powtórz procedurę rejestracji użytkownika.

Krok 2A:
Supervisora.

W punkcie dane firmy wpisz 9-cyfrowy numer firmy udostępniony przez twojego

Krok 3A:

Kliknij przycisk „Dalej”, a następnie „Zakończ rejestrację”

Krok 4A:

Sprawdź skrzynkę odbiorczą poczty: po dokonaniu rejestracji otrzymasz pocztą
elektroniczną potwierdzenie rejestracji.

Możliwość B: Pracownik po wyrażeniu zgody na wykorzystanie jego danych osobowych zostaje
zarejestrowany przez Supervisora
Krok 1B:

Kliknij na przycisk „Logowanie” a następnie „Moi pracownicy”.

Krok 2B:

Kliknij „Załóż nowe konto”

Krok 3B:

Wypełnij dane pracownika w formularzu i kliknij „Zapisz”

Uwaga! Zarówno w przypadku A, jak i B istnieje możliwość podania firmowego adresu e-mail (z
zaznaczeniem „Ten e-mail już istnieje”) dla pracowników, dzięki czemu wszelkie
informacje o zapisach, potwierdzenia, certyfikaty będą kierowane bezpośrednio do
Supervisora.

Zgłoszenie na szkolenie morecontinental.com

Krok 1:

Zaloguj się na www.morecontinental.com.

W tym celu kliknij na przycisk „Logowanie” a następnie na „Zaloguj sie”.
Uwaga: Na szkolenia mogą się zapisywać tylko zalogowani lub zarejestrowani użytkownicy
Krok 2:

Na stronie startowej, w zakładce „Centrum szkoleniowe” znajdziesz aktualny
program szkoleń pod przyciskiem „Katalog szkolen”

Krok 3:

Wybierz obszar tematyczny (szkolenia ATE, VDO lub produktowe i handlowe) klikając
na odpowiedni przycisk „Pokaż wszystko”.

Krok 4:

Po kliknięciu „Wszystkie daty i miejsca” pod tytułem szkolenia wyświetlą się
szkolenia z możliwością rezerwacji.

Krok 5:

Po kliknięciu nazwy szkolenia pojawią się dodatkowe informacje dotyczące
wybranego szkolenia i możliwości rezerwacji.

Krok 6:

Przyciskiem „Rezerwuj” przejdziesz do formularza rejestracji

Opcje rezerwacji - dot. szkoleń w ContiAcademy w Warszawie
Jeżeli otrzymałeś voucher uprawniający do bezpłatnego udziału w szkoleniu technicznym
organizowanym w ContiAcademy w Warszawie wpisz numer, który znajduje się w jego prawym
górnym rogu i kontynuuj.
W przypadku Centrum Hamulcowe ATE i BestDrive proszę wpisać specjalny kod z vouchera.
Niepodanie numeru vouchera wiążę się z naliczeniem opłaty za szkolenie.

Podsumowanie
Aby dokonać rezerwacji należy zaakceptować warunki uczestnictwa
„Zaakceptuj informacje prawne” oraz wybrać typ rejestracji „Biznesowy”

Krok 7:

Aby zakończyć proces rezerwacji kliknij na przycisk „Zarezerwuj szkolenie”

Krok 8:

Sprawdź skrzynkę odbiorczą poczty: po zarejestrowaniu otrzymasz pocztą
elektroniczną potwierdzenie rezerwacji zawierające ogólne informacje, opis dojazdu i
najważniejsze zalecenia.

Zgłoszenie pracowników na szkolenie morecontinental.com

Krok 1:

Powtórz procedurę logowania i wyszukaj interesujące Cię szkolenie w katalogu
szkoleń.

Krok 2:

Wejdź w szczegóły szkolenia a następnie kliknij „Rezerwuj pracowników”.

Krok 3:

Wybierz z listy wpisując co najmniej trzy znaki pracowników, których chcesz zapisać
na szkolenie, akceptuj klauzulę prawną i „Dokończ rezerwację”.

W przypadku szkoleń dla pracowników w ContiAcademy w Warszawie analogicznie wpisujemy nr
vouchera uprawniający do bezpłatnego udziału.

Krok 4:

Sprawdź skrzynkę odbiorczą poczty (w zależności czy został podany adres mailowy
pracownika czy firmowy): po zarejestrowaniu otrzymasz pocztą elektroniczną
potwierdzenie rezerwacji zawierające ogólne informacje, opis dojazdu i najważniejsze
zalecenia.

Osoba kontaktowa:

Joanna Kossak, Doradca ds. MoreContinental
Joanna.Kossak@ate-polska.pl
+48 (0)788 275 507

