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ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ 

ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΤΗΣ SYNERGY SOLUTION m.v.p. A.E. 

 

http://synergysolution.gr/education/ 

 

 

 

Για να μπορέσετε να προβείτε σε αγορά και να παρακολουθήσετε τα σεμινάρια, θα 

πρέπει να κάνετε πρώτα εγγραφή στην πλατφόρμα, στο σημείο που εμφανίζεται 

στην παρακάτω εικόνα της σελίδας. 

 

 
 

 

Θα σας ζητηθούν τα παρακάτω στοιχεία για την εγγραφή, Όνομα Χρήστη, e-mail, 

κωδικός (καταχωρείτε όποιον θέλετε), επανάληψη κωδικού (τον κωδικό που 

βάλατε πριν) και για λόγους ασφαλείας βάζετε στο τελευταίο πεδίο τον αριθμό που 

προκύπτει από την πρόσθεση που θα εμφανιστεί (βλ.παρακάτω εικόνα) 
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Μετά την εγγραφή σας, επιλέγετε αγορά σεμιναρίου για το σεμινάριο το οποίο 

θέλετε να παρακολουθήσετε (βλέπε υπόδειγμα παρακάτω εικόνας). 

 

 
 

Αφού πατήσετε αγορά του σεμιναρίου, θα εμφανιστεί η παρακάτω εικόνα, στην 

οποία θα πρέπει να προσθέσετε τα στοιχεία σας για την παραγγελία. Στο τέλος της 

σελίδας, εμφανίζεται και ο λογαριασμός τραπέζης για την κατάθεση. 
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Μόλις μας αποστείλετε με e-mail το καταθετήριο τραπέζης ή ενημέρωση ότι κάνατε 

την κατάθεση, επιβεβαιώνουμε με το λογιστήριο και σας δίνουμε πρόσβαση στην 

εκπαιδευτική ύλη του σεμιναρίου (αυτόματο e-mail σας ενημερώνει για την 

κατάσταση της παραγγελίας σας). 

 

Κάνετε είσοδο στον λογαριασμό σας και μπαίνετε στο προφίλ σας για να δείτε το 

σεμινάριο. 
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Στην παρακάτω εικόνα βλέπετε ένα υπόδειγμα προφίλ για το πως εμφανίζεται η 

σελίδα προφίλ σας και τα σεμινάρια που τυχόν έχετε αγοράσει. 

 
 

 
Πατώντας στο σεμινάριο που έχετε αγοράσει και το οποίο εμφανίζεται στο προφίλ 

σας, όπως δείχνει η παραπάνω εικόνα, πατάτε το εκπαιδευτικό υλικό και σας οδηγεί 
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στην παρακάτω εικόνα του υποδείγματος, ώστε να κατεβάσετε την εκπαιδευτική 

ύλη στο pc ή tablet σας . 

 
 

 

Όπως βλέπετε στην παραπάνω εικόνα, τα κόκκινα τοξάκια στο υπόδειγμα είναι το 

pdf με την εκπαιδευτική ύλη.  

 

 

Επίσης, κάθε φορά που θέλετε να δείτε τα σεμινάρια που έχετε αγοράσει και την 

εκπαιδευτική ύλη, πατάτε το προφίλ σας. Όταν είσαστε έτοιμοι να φύγετε από την 

πλατφόρμα, καλό είναι να κάνετε κάθε φορά αποσύνδεση, όπως βλέπετε στην 

παρακάτω εικόνα, δίπλα στο προφίλ.  
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Μετά την αποστολή σας στον εισηγητή, των απαντήσεων στις ερωτήσεις τις 

εκπαιδευτικής ύλης, ολοκληρώνεται το σεμινάριο και σας αποστέλλουμε 

ταχυδρομικώς την βεβαίωση παρακολούθησης και την απόδειξη πληρωμής, στην 

διεύθυνση που μας έχετε υποδείξει.   

 

Είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση / βοήθεια. 


