
JAK POUŽÍVAT
VZDĚLÁVACÍ PLATFORMU ACCESS



Největší vzdělávací platforma pro kadeřníky
z celého světa 

300 000 kadeřníků z 90 zemí
Připojte se i vy!

Jak Access pomáhá kadeřníkům?
Opakování školení z Akademie L'Oréal

Další online školení a materiály

Profesionální rady a návody

Mezinárodní i lokální inspirativní videa

Uvedení produktů na trh: Buďte
první, kdo o nich ví!

Videa zaměřená na rozvoj
byznysu i vedení týmu

Materiály ke stažení
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Otevřete App Store (iPhone) 
nebo Google Play (Android).

Do vyhledávače napište
L‘Oréal Access.

Případně nasměrujte fotoaparát na tyto QR kódy:

STAŽENÍ
MOBILNÍ

APLIKACE
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REGISTRACE
V MOBILNÍ

APLIKACI
Klikněte na Registrovat se
a vyberte zemi.

Přijměte Cookies klikem
na Accept Cookies.

Přihlaste se pomocí svého
účtu na Facebooku.
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REGISTRACE
V MOBILNÍ

APLIKACI

Pokud nemáte profil 
na Facebooku, vyplňte
registrační formulář.

Vybraná země určuje, 
pro jakou zemi se má 
obsah zobrazovat. 
Po registraci to můžete 
změnit ve svém profilu.

Přijměte podmínky použití
zaškrtnutím políčka.

Heslo musí mít alespoň
6 znaků a musí obsahovat
alespoň 1 číslici.

Na jednu e-mailovou adresou lze vytvořit pouze jeden 
účet. Pokud již účet pro e-mailovou adresu existuje,
v takovém případě použijte v přihlašovacím rozhraní
tlačítko „Zapomněli jste heslo?“.
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PŘIHLÁŠENÍ
DO MOBILNÍ

APLIKACE

Dokončete registraci kliknutím
na odkaz v potvrzujícím e-mailu.

Nyní se můžete přihlásit pomocí
svých přihlašovacích údajů.

Chcete-li přizpůsobit svůj 
účet Access, začněte 
kliknutím na symbol 
3 vodorovných čar.

Klikněte na malou tužku 
v profilu.
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PŘIZPŮSOBTE
SI ÚČET

V APLIKACI

Klikněte na „Osobní údaje“
a vyberte Ano/Ne podle toho, 
které značky chcete mít 
zobrazené.

Vyplňte název salonu
a klientské číslo (více 
na str. 10).
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FILTRY, LUPA
A KATEGORIE

V APLIKACI
Pro zobrazení hlavní 
nabídky klikněte na symbol 
3 vodorovných čar.
Pro vyhledávání použijte lupu.
Pro třídění nabídek používejte 
Filtry, Kategorie nebo 
obojí současně.

Takto vypadá hlavní 
nabídka v aplikaci.
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Do webového prohlížeče
zadejte lorealaccess.com.
Doporučený prohlížeč: 
Google Chrome
Zvolte „Česká republika“
a povolte Cookies.

REGISTRACE
A PŘIHLÁŠENÍ

Z POČÍTAČE

Přihlaste se pomocí svého účtu na Facebooku.
Pokud nemáte profil na Facebooku, vyplňte 
registrační formulář.

Chcete-li přizpůsobit svůj 
účet Access, začněte 
kliknutím na symbol 
3 vodorovných čar
a poté klikněte na malou 
tužku v profilu.
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Klikněte na „Můj profil“.

Vyberte Ano/Ne podle toho, které značky chcete
mít zobrazené.

Zadejte název svého salonu/firmy.
Zadejte své zákaznické číslo, které najdete
uvedené na faktuře, případně vám ho sdělí
váš obchodní zástupce. 

PŘIZPŮSOBTE
SI ÚČET NA

POČÍTAČI
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FILTRY, LUPA
A KATEGORIE

V POČÍTAČI
Pro zobrazení nabídky 
všech videí a e-learningových 
modulů klikněte na symbol 
3 vodorovných čar a poté na Vše.
Pro třídění nabídek používejte 
Filtry, Kategorie nebo obojí současně.

Takto vypadá hlavní 
nabídka ve webovém 
rozhraní.
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CZ.LOREALACCESS.COM


