SZYBKI START – PRZEWODNIK - POLSKI

Wszyscy ponosimy odpowiedzialność
odpowiedzialno !
Bąd
dź ekopotrzeby!!
eko-odpowiedzialny, nie drukuj tego przdewodnika bez potrzeby
Wstęp
Wst p
Verti-Call.com jest pierwsząplatformąkontatow
kontatową pomiędzy wspinaczami chcącymi
cymi organizować
organizowa wspólne wyjazdy
wspinaczkowe (wspólna podróż,, uzgodnienie niezbędnego
niezb
sprzętu, itd. )
Ta sieć społecznościowa oferuje osobom prywatnym ułatwianie spotkań i wymianę doświadcze
wiadczeń, z uwzględnieniem
podziału na dyscypliny, lokalizację i terminy.
Dostępne aktywności obejmują wspinaczkę
wspinaczk i inne dyscypliny pokrewne: kanioning, via ferraty, speleologię,
speleologi dry
tooling, wspinaczkę lodową, slackline …
Platforma może być również wykorzystywana przez profesjonalistów (instruktorzy, przewodnicy …) oraz
stowarzyszenia.Mogą oni swobodnie zamieszczać
zamieszcza ogłoszenia o stażach,
ach, kursach i organizowanych wyjazdach.
CelO
elOpracowania
Niniejszy przewodnik szybkiego startu, ma na celu przypliżyć
przypli główne zasady posługiwania
ugiwania się
si stroną.
Jest zorganizowany w 5 kluczowych kroków,
krok
aby umożliwić zapoznanie się ze stroną,, utworzenie swojego profilu,
nawiązanie kontaktu z innymi użytkownikami
ytkownikami oraz tworzenie lub przyłączanie
przy
się do wyjazdów.
Mamy nadzieję, że będzie pomocny.

Program poprawy / promocjistrony
Macie pomysły pozwalające na poprawęę działania strony? Znaleźliściebłąd?
Skontaktujcie się z nami poprzez:http://www.verti-call.com/site/contact/
poprzez:
Podoba Wam sięVerti-Call? Przekażcie
cie informacje Waszym znajomym!
znajomym Zobaczcie jak możecie
mo
nam pomóc :
- na Facebook’u : zalajkuj stronę: www.facebook.com/verticalltribei
www.facebook.com/verticalltribe dzielcie się Waszymi wyjazdami (patrz
Krok 4/5)
- polećciestronęnowymosobomM
Mon Compte> Parrainage
- poproś nas o naklejkę(ale bądź rozważny
rozwa
przy ich naklejaniu !)
- przekaż informację o nas swoim przyjaciołom
przyjacio
!
Każdy wkład ma znaczenie! Im więcej
cej uczestników na stronie, tym wieksza szansa na na spoktanie i wspólną
wspóln
organizację wyjazdów.
Z góry dziękujemy wszystkim!
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5 Kroków, aby szybko
szybko rozpocząć
rozpocz przygodę
przygod z VertiVerti-Call :
• Krok 1/5–
/5–Utwórzkonto
chwil
Skorzystaj z niego teraz! Rejestracja jest darmowa i potrwa kilka chwil:
- określ swój status ( osoba prywatna, zawodowy instruktor/przewodnik, klub/stowarzyszenie lub ścianka
wspinaczkowa)
- wybierzzdjęcie
- podaj swój adres e-mail
Masz konto na Facebooku? Rejestracja jest jeszcze łatwiejsza dzieki usłudze Facebook Connect !
Utworzenie konta pozwoli Wam na skontaktowanie się
si z innymi uczestnikami i udział w ich imprezach oraz
organizację Waszych własnych wyjazdów.
Uwaga, Wasz adres e-mail musi być aktywny. W celu
cel aktywacji Waszego konta musicie kliknąć
klikn w link aktywacyjny
wysłany na Wasz adres e-mail
mail (w razie problemów sprawdźcie
sprawd
czy e-mail nie został umieszczony w folderze SPAM).
• Krok 2/5 – Zbudujcie Wasz krąg
kr g przyjaciół
przyjació
Verti-Call, jest przedewszystkim siecią społecznościową,
spo
więc poświęćcie kilka minut na:
- uzupełnienieWaszegoprofilu: Mon Compte > Editer mon Profil
- wyszukanieWaszychznajomych:: Mon Compte > Editer mon Profil > Rechercher des Amis lubklikająctutaj.
• Krok 3/5 – Sprawdźciedost
Sprawd ciedostępneimprezy
ciedost pneimprezy
Verti-CallpozwalaWamuczestniczyć w imprezachproponowanychprzezswoichczłonków
imprezachproponowanychprzezswoichcz onków (Przycisk 'Tous
'
les
événements')
Rozpocznijcieszukaniekorzystajączezintegrowanejwyszukiwarki,
czezintegrowanejwyszukiwarki, wedługwybranychkryteriów
wed ugwybranychkryteriów : dyscypliny,
lokalizacjiorazdaty.
Wybierzciewydarzenieabyprzejść do szczegółów,
szczegó
zaproponujcieWaszwkład w niezbędnysprz
dnysprzęt,
postawciepytaniaorganizatorom i uczestnikom.
• Krok 4/5 – Zaproponujcie Wasze własne
w asne imprezy
Chcecie zorganizować wyjazd? Nie ma nic prostszego!Wybierzcieopcję
prostszego!
Mon Compte >Créer
Créer un événement!
Wystarczyokreślićdyscyplinę, datępocząątku i końcaorazmiejscewyjazdu i docelowe.
W każdej chwili możecie zmodyfikować,, lub usunąć
usun imprezę klikając na nią w opcji Mon Compte >Mes
>
événements.
Wasza impreza została
a utworzona? Trzeba ją
j tylko wypromować!
- ZaprościeWaszychznajomych, Mon Compte >Mes
>
événements>Przycisk"Inviter"
"Inviter"
- Podzielcie się informacją o wyjeźździe za pośrednictwem Facebooka, dzięki
ki przyciskowy"F
przyciskowy partager" z ekranu
z detalami Waszej imprezy.
• Krok 5/5 – Ustawcie
Ustawciealerty
Nie przegapcie imprez, które Was interesują,
interesuj używajcie alertów aby odnaleźć interesujace Was wydarzenia. Możecie
Mo
ustawić tyle alertów
rtów ile chcecie, z uwagi na dyscyplinę,
dyscyplin datę, lokalizację lub użytkownika.
Gdy tylko pojawi się impreza odpowiadająca
odpowiadaj
któremuś z Waszych alertów, otrzymacie powiadomienie przez e-mail z
bezpośrednim linkiemdo wydarzenia.
Innefunkcje do odkrycia
Petites annonces (Ogłoszenia) : szukajcie lub umieście
umie
własne bez moderacji !
Znajdźcie instruktora/przewodnika / ściank
ciankę wspinaczkową / klub po przez rubryke : Coin des Pros.
Pros
ŻyczymyWamprzyjemnegokorzystania z naszejstrony.

Udanego wspinania – ekipa Verti-Call.
Verti
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