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Pasul 1: Click pe butonul de ÎNREGISTRARE

Pasul 2: Completează câmpurile formularului

ATENȚIE! La câmpul de parolă este necesar să vă creați o parolă proprie pe care o

veți utiliza ulterior în a vă loga în cont.

Pasul 3: Bifează dacă ești de acord cu Politica GDPR

Pasul 4: Click pe ÎNREGISTRARE

Vei primi imediat un e-mail care îți va confirma contul.

O dată înregistrat în platformă, nu mai este să reintroduci datele pentru
evenimentele viitoare, doar să te înregistrezi printr-un click. Desigur fiind
logat cu adresa de e-mail și parola utilizate când a fost contul creat inițial.

CUM ÎMI CREEZ CONT
Dacă nu ai mai avut cont creat pe live.mediamed.ro, te rugăm să
urmărești următori pași:



Pasul 1: Accesează butonul de LOGIN din bara de activități
Pasul 2: Completează cu adresa de e-mail și parola pe care le-
ai trecut când ți-ai creat contul
Pasul 3: Click pe LOGIN
Pasul 4: Intră în CONTUL TĂU pentru a vedea evenimentele
la care te-ai înregistrat

cum TE LOGHEZI ÎN
CONTUL TĂU?

LOGIN



Pasul 1: Accesați evenimentul de interes din
newsletter-ul primit sau direct din platforma
live.mediamed.ro (click pe sigla firmei organizatoare)
Pasul 2: Click pe imaginea evenimentului
Pasul 3: Click pe butonul ”ÎNREGISTREAZĂ-TE”
Pasul 4: Click ”Pasul următor”
Pasul 5: Click ”Înregistrare” 
Pasul 5: Click ”Finalizează înregistrarea”
Locul tău este confirmat printr-un e-mail ulterior
înregistrării în care pot fi regăsite datele cu privire la
eveniment și link direct.

CUM MĂ POT înregistrA 

la eveniment



CUM MĂ POT înregistrA 

la eveniment
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Pasul 1: Accesează butonul de LOG IN din bara de activități.
Pasul 2: Click pe ”Ai uitat parola?”.
Pasul 3: Introduceți adresa de e-mail și click 
pe butonul ”Resetează parola”.
Pasul 4: Primești un e-mail [Evenimente live] Resetează parola și click
pe RESET PASSWORD.
Pasul 5: Completează cu noua parolă în cele două câmpuri și click pe
SCHIMBĂ PAROLA.
Pasul 6: Loghează-te în contul tău cu noua parolă.

Cum POT SĂ resetez
parola?



Cum POT SĂ resetez
parola?



NU MĂ POT CONECTA LA
WEBINAR!
Pasul 1: Verifică dacă ești logat în cont (apare
scris CONTUL MEU, lângă butonul de LOGIN,
înseamnă că ești logat)
Pasul 2: Intră în CONTUL MEU și click pe
ACCESEAZĂ WEBINARUL din dreptul
evenimentului



Care sunt condiţiile tehnice
pentru vizionare?
Pentru a participa la un eveniment online, este nevoie să te fi înregistrat în prealabil
la evenimentul dorit, să fii logat în contul tău și desigur necesită o conexiune bună
la internet. 

Recomandăm vizionarea evenimentului folosind browserul Google Chrome. Puteți
descărca browserul Google Chrome de AICI: 
https://www.google.com/intl/ro_ro/chrome/



Noi suntem
online!

Suntem doar la un click distanță
pentru a vă ajuta!

Chat-ul activ din dreapta
vă oferă posibilitatea de a ne cere ajutorul.


