
Megnyitott az Inlernet® Videótár!

Mostantól elérhetőek és megtekinthetőek az Inlernet® Akadémia és 
az  Inlernet® Nap korábbi  előadásai.                          

Nézze vissza az  Inlernet® Akadémia és az  Inlernet® Nap  legjobb 
előadásait, hogy a gyorsabb fejlődése érdekében, bárhol, bármikor 
és bármennyit tanulhasson és általuk valós elméleti és gyakorlati 
tudásra  tehessen  szert!                                  

Az  Inlernet® új,  online  videó-szolgáltatását  kizárólag  a  Google 
fiókkal rendelkező Partnereink tudják igénybe venni.                  
Ehhez,  a  Webirodában a  „Műveletek  »  Utalvány  megrendelése” 
menüpontban keresse  meg az „Inlernet  Videótár”  termékpartneri 
üzletet,  majd  rendelje  meg  a  Termékpartneri  Utalványt  a  kívánt 
értékben  és  darabszámban.                 
Megrendelését  követően,  egy  e-mailt  szükséges  küldenie  az 
info@inlernet.com címre,  amelyben  leírja,  melyik  videót  kívánja 
megtekinteni.  Ezt követően küldjük el Önnek a szükséges  *linket. 

*Az  előadásokat,  kizárólag  a  megtekintéshez  való  jogosultságot  megvásárló 
Törzsvásárló  nézheti  meg!  Csoportos vetítés és a  videó linkjének átadása nem 
engedélyezett (ÁSZF 4.16.) és súlyosan károsítja az Inlernetet és a szerzői jogokat.

Az  Inlernet® Nap  előadásainak  megtekintése  egyetlen  mozijegy 
árába,  míg  az  Inlernet® Akadémia  előadásaié,  annak  töredékébe 
kerül  csupán  és  nem  utolsósorban,  mindkettőnél  érvényesíteni 
tudja  a  30% Inlernet® kedvezményt  is.                     

Az elérhető videókat megtekintheti  Weboldalunkon.                

Áraink:
Inlernet® Akadémia:     490 Ft/videó (30% Inlernet® kedvezmény)    
Inlernet® Nap:           1.990 Ft/videó (30% Inlernet® kedvezmény)    

Használja ki a folyamatosan frissülő Inlernet® Videótár lehetőségét 
Ön és csapata!  Ha esetleg lemaradtak valamelyik  rendezvényről, 
illetve  képzésről,  esetleg csak ismételni,  felfrissíteni  szeretnék az 
elhangzottakat,  pár  kattintás  és  már  indíthatják  is  a  felvételt.

Jó tanulást kíván az Inlernet®!

Tanuljon és fejlődjön hetente rendszeresen!
Az Inlernet® használatának, előnyeinek és a 
benne rejlő lehetőségek maximális 
kihasználásához szükséges tudás képzése.

Tudás, információ, motiváció

Megnézhetőek az Inlernet® legjobb előadásai!
Nézze vissza az Inlernet® Akadémia és az 
Inlernet® Nap legjobb előadásait, hogy valós 
elméleti és gyakorlati tudásra tehessen szert!

A Nap, amikor első kézből kapja meg a 
legfrissebb információkat és amely segít, 
hogy mihamarabb a legsikeresebb lehessen.

https://www.google.hu/
https://inlernet.com/hu/content/partner/HU12781PP01
https://weboffice.inlernet.com/
https://inlernet.com/hu/content/aktualis
https://inlernet.com/hu/content/ket-ev-koltese
https://www.youtube.com/watch?v=NWXLhGDkp_k&list=PLzRbmoSL0XgJC4FXVEByHgSNCiMd4rA2e
https://inlernet.com/hu/content/partner-kategoriak
https://www.inlernet.com/
https://weboffice.inlernet.com/
http://inlernet.blog.com/
https://inlernet.com/hu/content/kapcsolat
https://www.facebook.com/InlernetHungary
https://twitter.com/Inlernet
https://www.youtube.com/user/InlernetWorldwide
https://plus.google.com/100782047425225966079/posts
https://www.flickr.com/photos/130470852@N03/
https://www.pinterest.com/inlernethungary/
https://attendee.gotowebinar.com/rt/2856192927155846145
https://www.inlernet.com/
https://inlernet.com/hu/content/partner/HU12781PP01
https://inlernet.com/hu/content/kepzesek-rendezvenyek

