how to book
6 steps to make it
1) Τι είναι το Simply?
Είναι η εφαρμογή που χρησιμοποιεί ο
σπουδαστής για να κάνει κράτηση της θέσης
στις τάξεις του mlc (ΔΩΡΕΑΝ)

2) Πώς κλείνω τη θέση μου;
Μέσω της εφαρμογής Simply: https://mlcglobal.simplybook.it/v2/
Κλείνετε και ακυρώνετε τη θέση σας μέχρι και 48 ώρες πριν
Μόλις ολοκληρωθεί η κράτηση της θέσης, θα λάβετε email και
sms επιβεβαίωσης

3) Ποια είναι η διαδικασία για να
συνδεθώ και να κλείσω τη θέση μου;
Μετά την εγγραφή σας, ενεργοποιείται η προσωπική συνδρομή σας στο simply
Εντός 24 ωρών από την εγγραφή σας, θα λάβετε email για την ενεργοποίηση της
συνδρομής σας, αναλυτικές οδηγίες και πληροφορίες για το πώς κλείνετε τη
θέση σας
Εντός 2-3 ημερών, πραγματοποιείται προσωπική συνάντηση με ΖΟΟΜ με
καθηγητή.
Στη συνάντηση θα κλείσετε και τα πρώτα μαθήματα του προγράμματος σας
Μέχρι τη συνάντηση, μπορείτε να διαβάσετε τον οδηγό και να περιηγηθείτε
στην εφαρμογή
Το 1ο email περιλαμβάνει την περιγραφή του προγράμματος σας με χρήσιμες
πληροφορίες και tips για τη συνδρομή σας
Το 2ο email έχει ένα link όπως φαίνεται στην εικόνα
Ακολουθήστε τα παρακάτω STEPS για να κλείσετε τη θέση σας

step

Πατήστε το link
(αν δεν πατιέται, κάντε το
αντιγραφή-επικόλληση)

step

Συμπληρώστε το στοιχεία σας
Χρησιμοποιείστε το ίδιο
email και αριθμό κινητού
για την επικοινωνία σας
με το κέντρο

Στο πεδίο Name
συμπληρώστε το ονομά
σας στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Πατήστε SAVE

step

Πατήστε Book Now
(στο πάνω μέρος της σελίδας)

Στο πεδίο Password
δημιουργείστε τον ΔΙΚΟ
ΣΑΣ κωδικό

step
Δείτε το έγγραφο με τις διαθέσιμες ημέρες για
το πρόγραμμα σας στο Courses' Corner

Επιλέξτε την ημέρα που θέλετε
να κλείσετε τη θέση σας

Επιλέξτε το μάθημα/webinar
που θέλετε να κλείσετε

step

Πατήστε Select

step

Πατήστε Confirm
booking

That's it!
Μόλις πατήσετε Confirm booking, θα λάβετε email με
την επιβεβαίωση της κράτησης.
Η πρόσκληση ΖΟΟΜ για το μάθημα/webinar που έχετε
κλείσει θα έρθει στο email σας από την καθηγήτρια 6 ώρες
πριν, 2 ώρες πριν και κατά την έναρξη
(check your spam spam spam)

FAQs
all you need to know..in a nutshell!
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Ποιο μάθημα/webinar κλείνω;
Συμβουλευτείτε τον οδηγό σπουδών σας στο Courses’
Corner για να δείτε τα μαθήματα/webinars που κλείνετε

Μέχρι πότε μπορώ να κλείσω τη θέση μου ;
Μπορείτε να κλείσετε ή να ακυρώσετε τη θέση σας
έως και 48 ώρες πριν

Πώς ξέρω ότι η κράτηση μου έχει γίνει με
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Μόλις κάνετε την κράτηση, θα λάβετε email και
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sms επιβεβαίωσης.

Πώς ξέρω ότι έχω κλείσει το σωστό μάθημα ;
Στην περίπτωση που προσπαθήσετε να κλείσετε
κάποιο άλλο μάθημα, το σύστημα θα σας εμφανίσει
μήνυμα ότι δεν μπορείτε να κάνετε τη συγκεκριμένη
κράτηση ή ότι χρειάζεστε συνδρομή.

Πως μπορώ να ακυρώσω τη θέση μου;
Στο προφίλ σας (πάνω δεξιά) θα βρείτε την επιλογή My
profile και στη συνέχεια Bookings. Εκεί μπορείτε να δείτε
όλες τις κρατήσεις που έχετε κάνει και μπορείτε να
ακυρώσετε την τάξη που δεν θα παρακολουθήσετε

Αν δεν προλάβω να κλείσω εγκαίρως τη θέση μου;
Μπορείτε να κλείσετε τη θέση σας κάποια άλλη μέρα
και ώρα μέσα στην εβδομάδα

Αν ξεχάσω τον κωδικό μου ;
Ζητήσετε την υπενθύμιση κωδικού (Remind
Password) όταν προσπαθείτε να κάνετε log in στην
πλατφόρμα

Αν δεν μπορώ να κλείσω τη θέση μου;
Ενδέχεται να προσπαθείτε να κλείσετε λάθος μάθημα
Συμβουλευτείτε τον οδηγό σπουδών σας για τις τάξεις που
μπορείτε να κλείνετε
Στην περίπτωση που δεν μπορείτε να κλείσετε, στείλτε μας email
και το πρόβλημα θα έχει επιλυθεί εντός 24 ωρών.
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Όταν προσπαθώ να κλείσω τη θέση μου, εμφανίζεται το μήνυμα:
“You need membership to purchase item. Please purchase
membership ”. Τι σημαίνει αυτό ;
Σημαίνει ότι προσπαθείτε να κλείσετε λάθος μάθημα
Συμβουλευτείτε τον οδηγό σπουδών σας για να δείτε ποιο
μάθημα κλείνετε

Αν δεν καταφέρω να παρακολουθήσω αυτό που έχω κλείσει;
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Μπορείτε να κλείσετε ξανά τη θέση σας άλλη μέρα μέσα στην
εβδομάδα
Μπορείτε να δείτε το υλικό του μαθήματος/webinar στο courses'
corner
Μπορείτε να το αναπληρώσετε σε επόμενο μήνα (συμβουλευτείτε
το πρόγραμμα σπουδών σας

Αν έχω απορίες για τις κρατήσεις μου;
Στείλτε email στην καθηγήτρια σας για να σας εξυπηρετήσει

Πού μπορώ να δω τις κρατήσεις μου;
Πατήστε τον γκρι κύκλο

Πατήστε το My profile

Πατήστε το Bookings για να
δείτε όλες τις κρατήσεις σας
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Πώς μπορώ να ακυρώσω την κράτηση μου;

Πατήστε το My profile

Πατήστε το Bookings

Πατήστε το Cancel Booking
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Δεν θυμάμαι πώς μπαίνω στην πλατφόρμα
για να κάνω κράτηση
www.mlcathens.gr
MY MLC
Student’s Corner
Booking page για τα μαθήματα σε τάξεις
Πατήστε το link για να συνδεθείτε στην πλατφόρμα
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Όταν μπαίνω στην πλατφόρμα εμφανίζεται η παρακάτω
εικόνα. Τι πρέπει να κάνω για να συνδεθώ;
Θα πάτε ΑΡΙΣΤΕΡΑ στο Existing client
Θα πατήσετε το Remind Password (βρίσκεται κάτω απο το
πεδίο του Password)
Θα συμπληρώσετε το email σας
Θα λάβετε στο email σας νέο link για να συμπληρώσετε τα
στοιχεία σας και να δημουργήσετε έναν δικό σας κωδικό

Thank you once again for joining us!!
Happy booking!!
mlcathens.gr

