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Lista Kontrolna “na START” z Evenea Premium
W tych miejscach znajdziesz odpowiedzi na swoje pytania

KROK 1 
Zapisz się na Indywidualną Rozmowę Wdrożeniową z naszym Specjalistą Customer Success. Przed zapisem zostaniesz poproszony 
o odpowiedź na kilka pytań, abyśmy zrozumieli, które elementy i narzędzia z pakietu Evenea Premium będą dla Ciebie najbardziej 
odpowiednie. Podczas rozmowy omówimy, które szablony w Evenea Pages przygotowane przez nas będą dla Ciebie adekwatne oraz 
jak wykorzystać Evenea Live do webinarów, ale także do krótkich spotkań wewnątrz zespołu.

Indywidualna Sesja Wdrożeniowa 1h, spotkanie on-line formularz zapisu TU.

KROK 2
Odbyłaś/eś indywidualną rozmowę wdrożeniową i zaczynasz korzystanie z Evenea Premium… Masz nowe pytania? To normalne, że 
właśnie teraz pojawiają się one w Twojej głowie! Oto miejsca, w których znajdziesz odpowiedzi:

Grupowe sesje Q&A - każda z sesji dedykowana jest konkretnemu technicznemu tematowi, np. jak ustawić stronę lądowania czy 
automatyzację. Po przejściu zagadnienia krok po kroku jest również czas na pytania od grupy. W sesjach możesz wziąć udział “na 
żywo”, lub obejrzeć nagrania sesji w Wolves Academy.

Sesje Q&A “na żywo” 1h, spotkanie on-line harmonogram i lista sesji TU. stały link do sesji TU.

Nagrania z sesji Q&A nagrania w Wolves Academy znajdziesz TU.

 



https://wolves-academy.typeform.com/to/L9HFYr
https://evenea.zendesk.com/hc/pl/articles/360012101299-Harmonogram-grupowych-sesji-Q-A
https://live.evenea.com/sesja-wdrozeniowa
https://login.wolves.academy/products/grupowe-sesje-pytan-i-odpowiedzi
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KROK 3
Te same informacje, które pokazane są na Grupowych sesjach Q&A, znajdziesz 24/7 w Bazie Wiedzy Evenea.
Wystarczy, że wpiszesz słowa klucze, a wyszukiwarka wskaże Ci właściwe video/artykuły z instrukcjami i screen shotami.

Baza Wiedzy Evenea katalog artykułów znajdziesz TU.

KROK 4 Bonus!
Jeśli poszukujesz know-how dot. Sprzedaży i Marketingu - Sesje Konsultacyjne z Ekspertami Evenea są dla Ciebie!
W sesjach możesz wziąć udział “na żywo”, lub obejrzeć nagrania sesji w Wolves Academy.  

Basia Piasek, 
CEO Evenea

Podniesienie efektywności 
sprzedaży podczas webinarów 
i analiza prezentacji webinaro-
wych klientów.

spotkanie on-line - piątki, godz. 
14.00* stały link do sesji TU.

formularz zgłoszeniowy do analizy 
prezentacji: TU.

Nagrania w Wolves Acade-
my znajdziesz TU.

Marek Piasek, 
Head of Marketing Evenea

Lejki marketingowe, czyli naj-
skuteczniejsze procesy pozyska-
nia klienta krok po kroku

spotkanie on-line - czwartki, godz. 
12.00* stały link do sesji TU.

Nagrania w Wolves Acade-
my znajdziesz TU.

*Ten termin jest terminem ramowym, w razie pojedynczych zmian, poinformujemy Cię e-mailem.

KROK 5
Zawsze możesz do nas napisać, korzystając z formularza kontaktowego, znajdującego się TU. Zaznacz w polu “Rodzaj zgłoszenia”, 
że chodzi o produkt Evenea Premium - to przyspieszy odpowiedź naszego Specjalisty. Chętnie Ci pomożemy!

Zespół Evenea



 



 

https://evenea.zendesk.com/hc/pl
https://live.evenea.com/prezentacje-webinarowe
https://wolves-academy.typeform.com/to/giWc2s
https://login.wolves.academy/products/sesje-konsultacyjne-z-basia-piasek-omawianie-prezentacji-webinarowych
https://live.evenea.com/evenea-premium-sesja-konsultacyjna
https://login.wolves.academy/products/sesje-konsultacyjne-z-markiem-piaskiem-lejki-marketingowe
https://evenea.zendesk.com/hc/pl/requests/new

