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Realizar minha inscrição em uma
atividade

 Alana M
há 3 dias ·  Atualizado

A maioria dos eventos contam com atividades como minicursos, oficinas, palestras,
e por aí vai!

Se o evento que você vai participar está oferecendo atividades, não vamos perder
mais tempo e vamos saber como você pode se inscrever.

Para se inscrever nas atividades, é preciso ter um cadastro na plataforma. Caso ainda não
tenha um cadastro, o artigo Criar minha conta na Even3 pode te ajudar!

 
Escolhendo a atividade

 Acesse o menu Programação.

 Escolha a atividade que você deseja participar e clique em Realizar Inscrição.

☰  Entrar

Suporte

https://ajuda.even3.com.br/hc/pt-br
https://ajuda.even3.com.br/hc/pt-br/categories/202047223-Sou-Participante
https://ajuda.even3.com.br/hc/pt-br/sections/203389646-Atividades-Programa%C3%A7%C3%A3o
https://ajuda.even3.com.br/hc/pt-br/articles/115003474663-Criar-minha-conta-na-Even3
https://ajuda.even3.com.br/hc/pt-br
https://ajuda.even3.com.br/hc/pt-br/signin?return_to=https%3A%2F%2Fajuda.even3.com.br%2Fhc%2Fpt-br%2Farticles%2F216444023-Realizar-minha-inscri%25C3%25A7%25C3%25A3o-em-uma-atividade&locale=pt-br
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Dica Even3: Use o filtro (no lado direito da tela) para procurar as atividades por tipo,
categoria, data e local. E clique em Mais Informações para saber mais sobre a atividade.

 

Carrinho de compras

O carrinho de compras aparecerá e você terá a opção de Escolher mais atividades
ou Finalizar a compra.

Você pode cadastrar um cupom de desconto para atividades, caso o
organizador tenha disponibilizado um.

Saiba mais! No dia do evento, fazer networking com outros profissionais é muito
importante. Confira 10 dicas valiosas para fazer networking em eventos.

Confira se está tudo certo, para então finalizar a compra.

   Clique em Finalizar compra.

https://blog.even3.com.br/networking-em-eventos-dicas-valiosas/
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Na aba Programação, você tem acesso a toda programação do evento e na
aba Minhas atividades, você consegue visualizar todas as atividades que
você está inscrito.

A inscrição das atividades e a inscrição do evento em si são coisas diferentes.

 

E agora? Agora que você já se inscreveu nas atividades, saiba como submeter o seu
trabalho!
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Comentários
0 comentário

Por favor, entre para comentar.

Central de Ajuda
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