BMI Akadémia 2022
Útmutató a regisztrációkhoz és a videók eléréséhez
Az oldal felső részében található tartalomjegyzék is segíti a blokkok áttekintését és
elérését az oldalon belül.
A BMI Villas gyakorlati bemutatók 3 szakaszban kerülnek feltöltésre az oldalra:
● 2021. február 16. – 1. blokk videói
● 2021. február 23. – 2. blokk videói
● 2021. március 2. – 3. blokk videói

1. A blokkokba tartozó videók megtekintéséhez először az „Regisztrálok, kérem a
jelszót” gombra kell kattintani.
2. Ezután egy új ablakban megnyílik a Google Form felülete, ahol a következő adatokat
kell kitölteni:
●
●
●
●
●
●

név
e-mail cím
telefonszám
foglalkozás
lakhely
adatvédelmi szabályzat elfogadása

3. A rövid kérdőív kitöltését követően a köszönő oldalon megjelenik a jelszó, amivel a
videók megtekinthetők. Mindhárom blokkhoz és mindegyik videóhoz ugyanaz a jelszó
tartozik.

jelszó helye

A jelszót érdemes felírni, hogy az új videók feltöltését követően ne legyen szükség
megismételni ezt a regisztrációs folyamatot.

4. A regisztrációt követően, a köszönőoldalon megkapott jelszót visszatérve a
bmiakademia.hu/villas oldalra, a lejátszási listákban lévő videókon található fehér
rubrikába kell beírni.
Az első videó elindítása előtt szükséges a jelszó beírása, később a rendszer újra kérni
fogja a jelszót egyes videóknál.

5. A blokkba tartozó összes videó megtekintését követően a „Kitöltöm a tesztet”
gombra kattintva megjelenik a teszt, aminek kitöltésével garantált nyeremények érhetők
el.

6. A blokkokhoz tartozó teszt 7-7-7 darab, a videók tartalmára vonatkozó kérdést
tartalmaz, emellett kérdést lehet feltenni, amiket szakértőink az élő konzultáció során
válaszolnak meg.
A következő adatokat tartalmazza a Form:
●
●
●
●
●
●
●
●

foglalkozás
név
e-mail cím
telefonszám
postacím
adott blokkhoz kapcsolódó ellenőrző kérdések
visszajelzés adásához lehetőség
adatvédelmi szabályzat és játékszabályzat elfogadása

7. A blokkokhoz kapcsolódó élő bejelentkezés pontos dátuma és a csatlakozáshoz
tartozó link elérhető a bmiakademia.hu/villas oldalon.
8. Az élő bejelentkezés a BMI Villas Magyarország Facebook oldalán történik.
Az élő videók időpontjában a linkre kattintva van lehetőség regisztráció nélkül is
megtekinteni a videót, Facebook regisztrációval pedig a chat funkciónak köszönhetően
élőben is lehet kérdezni a BMI Villas szakértőitől.
Az élő videók hivatkozásai minden blokkban elérhetőek.
Ha további kérdéseid lennének, keresd fel területileg illetékes Tanácsadó kollégánkat!

