
Najważniejszy element 
menu: AGENDA 
To widok, na którym 
spędzisz większość 
wydarzenia.

Zaproszenie na event 
otrzymasz od: 
From: MEETING15 
web@meeting15.com
Uwaga! Może wpaść do 
spamu!

Po zalogowaniu masz 
dostęp do platformy 
eventowej.

Za pomocą tych samych 
danych loguj się 
pierwszego i drugiego 
dnia.

Drugiego dnia nie 
otrzymasz nowego 
zaproszenia

mailto:web@meeting15.com


Klikając w kamerkę 
otwierasz, i zamykasz 
okno transmisji na 
żywo.

Możesz przewijać treść 
wstecz, np. gdy się 
spóźniłeś.

Możesz skorzystać z 
opcji full screen, nawet 
wtedy będziemy w 
stanie wyświetlić Ci gry 
i ankiety  pop-up! 



Ważny element menu: 
POKOJE SPONSORÓW 

Tu możesz porozmawiać 
w poszczególnymi 
Sponsorami na 
platformie video-
konferencyjnej, np. 
Zoom, Teams… 

Pamiętaj jednak, że 
opuszczasz wtedy 
Meeting 15.  Wróć na 
kartę Meeting 15 w 
przeglądarce po 
rozmowie ze Sponsorem.



EGZAMIN
Tu możesz wypełnić testy 
wiedzy i powalczyć o 
nagrody. 

Możesz otworzyć 
EGZAMIN w nowej 
karcie, aby nie tracić 
aktualnej transmisji na 
żywo. 

Podczas eventu będziesz 
mógł zdać np. EGZAMIN 
NEC. 
Dla uczestników, którzy 
najlepiej wypełnią testy 
egzaminacyjne 
przygotowaliśmy bardzo 
atrakcyjne nagrody.

Zdanie egzaminu NEC 
oznacza możliwość 
uzyskania Certyfikatu.
Certyfikaty pojawią się 
na platformie Meeting15 
już po evencie: 
10.11.2020

Gdy rozpoczniesz swój egzamin, uruchomisz 
odliczanie czasu! Nie ma możliwości powrotu 
do pytań, a pytania, jak i odpowiedzi są 
wyświetlane losowo. 



GRY
Gry to krótkie quizy na 
czas, które będą się 
uruchamiać 
samoczynnie, podczas 
większości prezentacji i 
warsztatów. 
W każdej z gier można 
wygrać nagrodę.Za pierwszym razem, kiedy wyświetli 

Ci się pop-up GRY, będziesz musiał 
zaakceptować regulamin. Możesz to 
zrobić wcześniej w tym widoku dla 1 
gry, wtedy akceptacja regulaminu 
zniknie Ci z okna pop-up. 



Możesz odpowiedzieć na ankiety w 
dogodnym dla Ciebie czasie. Nawet 
przed tym, jak zostanie ona 
wyświetlona wszystkim uczestnikom 
eventu. W takim przypadku nie 
wyskoczy Ci już pop-up ankiety. 

ANKIETY
Podczas naszego eventu 
będziemy chcieli poznać 
Twoją opinię na kilka 
ważnych biznesowych 
tematów.
Ankiety będą pojawiały 
się jako pop-up – tak 
samo jak GRY.



Podczas każdej sesji na żywo, ale 
również do pozostałych sesji w 
agendzie (transmisji już zakończonych 
oraz przyszłych) możesz zadać pytanie. 
Kliknij na znak „?” przy sesji, o którą 
chcesz spytać. Pytanie możesz 
podpisać, lub zadać anonimowo. 



Możesz korzystać z czatu.
Wszyscy zobaczą Twoje 
wpisy.



Czasami będziemy 
wysyłać Ci 
powiadomienia.
Zobaczysz irytująco 
migającą kropkę przy 
ikonce dzwoneczka ☺


