
AKO POUŽÍVAŤ
VZDELÁVACIU PLATFORMU ACCESS



Najväčšia vzdelávacia platforma
pre kaderníkov z celého sveta

300 000 kaderníkov z 90 krajín
Připojte se i vy!

Ako Access pomáha kaderníkom?
Opakovanie školení z Akadémie L´Oréal

Ďalšie online školenia a materiály

Profesionálne rady a návody

Medzinárodné i lokálne inšpiratívne videá

Uvedenia produktov na trh: Buďte
prvý, kto sa o nich dozvie!

Videá zamerané na rozvoj
biznisu i vedenie tímu

Materiály na stiahnutie
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Otvorte App Store (iPhone) 
alebo Google Play (Android).

Do vyhľadávača napíšte
L‘Oréal Access.

Prípadne nasmerujte fotoaparát na QR kódy
na tomto obrázku. 

STIAHNUTIE
MOBILNEJ
APLIKÁCIE
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REGISTRÁCIA
V MOBILNEJ

APLIKÁCII
Kliknite na Registrovať sa
a vyberte krajinu.

Prijmite Cookies kliknutím
na Accept Cookies.

Prihláste sa pomocou
svojho účtu na Facebooku.
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REGISTRÁCIA
V MOBILNEJ

APLIKÁCII

Ak nemáte profil
na Facebooku, vyplňte 
registračný formulár.

Zvolená krajina určuje, 
pre akú krajinu sa má 
obsah zobrazovať. 
Po registrácii ju môžete 
zmeniť vo svojom profile.

Prijmite podmienky 
použitia zaškrtnutím políčka.

Heslo musí obsahovať 
aspoň 6 znakov a 1 číslicu.

Na jednu e-mailovú adresu možno vytvoriť iba 
jeden účet. V prípade, že už účet pre e-mailovú adresu 
existuje, v prihlasovacom rozhraní použite tlačítko 
"Zabudli ste heslo?".
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PRIHLÁSENIE
DO MOBILNEJ

APLIKÁCIE

Dokončite registráciu kliknutím 
na odkaz v potvrdzujúcom e-maili.

Teraz sa už môžete prihlásiť 
pomocou svojich prihlasovacích údajov.

Ak chcete prispôsobiť 
svoj účet Access, začnite 
kliknutím na symbol 
3 vodorovných čiar.

Kliknite na malú ceruzku 
v profile.
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PRISPÔSOBTE
SI ÚČET

V APLIKÁCII

Kliknite na "Osobné údaje" 
a vyberte Áno/Nie podľa 
toho, ktoré značky chcete 
mať zobrazené. 

Vyplňte názov salónu 
a klientské číslo (viac 
na str. 10). 
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FILTRE, LUPA
A KATEGÓRIE

V APLIKÁCII
Pre zobrazenie hlavnej 
ponuky kliknite na symbol 
3 vodorovných čiar. 
Pre vyhľadávanie použite 
lupu. Pre triedenie ponuky 
použite Filtre, Kategórie 
alebo oboje súčasne.

Takto vyzerá hlavná 
ponuka v aplikácii.
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Do webového prehliadača 
zadajte lorealaccess.com. 
Doporučený prehliadač: 
Google Chrome. 
Zvoľte "Slovenská republika" 
a povoľte Cookies.

REGISTRÁCIA
A PRIHLÁSENIE

Z POČÍTAČA

Prihláste sa pomocou svojho účtu na Facebooku. 
Ak nemáte profil na Facebooku, vyplňte 
registračný formulár.

Ak chcete prispôsobiť 
svoj účet Access, začnite 
kliknutím na symbol 
3 vodorovných čiar 
a následne kliknete 
na malú ceruzku v profile.
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Kliknite na „Môj profil“.

Vyberte Áno/Nie podľa toho, ktoré značky chcete 
mať zobrazené.

Zadajte názov svojho salónu/firmy. Zadajte svoje 
zákaznícke číslo, ktoré nájdete uvedené na faktúre, 
prípadne vam ho poskytne váš obchodný zástupca.

PRISPÔSOBTE
SI ÚČET

NA POČÍTAČI
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FILTRE, LUPA
A KATEGÓRIE

V POČÍTAČI
Pre zobrazenie ponuky 
všetkých videí a e-learningových 
modulov kliknite na symbol troch 
vodorovných čiar a následne 
na Všetko. Pre triedenie ponuky 
používajte Filtre, Kategórie alebo 
oboje súčasne.

Takto vyzerá hlavná 
ponuka vo webovom 
rozhraní.
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CZ.LOREALACCESS.COM




