
Οδηγίες χρήσης: https://elearn.neohel.com  
 
Για να χρησιμοποιήσετε την πλατφόρμα της Neohel: 
 
1. Πατήστε το https://elearn.neohel.com    
 
2. Το 0.ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ / ABOUT το ανοίγετε χωρίς εγγραφή πατώντας το λινκ  
 
3. Για τα 4 περιβάλλοντα που ακολουθούν, επιλέξτε αυτό  που σας ενδιαφέρει, πατήστε το «+» ώστε να 
εμφανιστούν όλα τα προϊόντα του κάθε περιβάλλοντος.   
 
4. Πατάτε το λινκ του προϊόντος που σας ενδιαφέρει είτε με μηδενική τιμή είτε «για αγορά» και το βάζετε στο 
καλάθι αγορών.  
 
5. Ολοκληρώνοντας  την αγορά εμφανίζεται η φόρμα εγγραφής την οποία και συμπληρώνετε. 
 
6. Αν το προϊόν είναι «για αγορά», θα λάβετε έναν κωδικό με μέιλ για ενεργοποίηση του προϊόντος.  Εάν είναι 
δωρεάν, παρουσιάζεται το λινκ του αρχείου για λήψη. 
 
7. Για τα προϊόντα με ένδειξη «για αγορά», πρώτα κάνετε την ενεργοποίηση του κωδικού που θα λάβετε με μέιλ 
καθώς ολοκληρώσετε την αγορά σας, στη συνέχεια προχωράτε στην εγγραφή, δημιουργώντας το δικό σας 
Username (e-mail)   και Password.  
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
 
Instructions: https://elearn.neohel.com  
 
 
In order to use Neohel' s platform: 
 
1. Click  https://elearn.neohel.com    
 
2. Open 0.WHO WE ARE / ABOUT without registration by clicking the link 
 
3. For the following 4 AREAS, select the one you are interested in, press "+" to display all products of each AREA 
 
4. Click on the link of the product you are interested in either with a zero price or "for purchase" and put it in the 
shopping cart. 
 
5. You complete the purchase in the shopping cart after registering. 
 
6. If the product is "for purchase", you will receive a code by email to activate the product. If it's free, the file link 
is shown for download. 
 
7. For products marked "for purchase", first activate the code you will receive by email as soon as you complete 
your purchase, then proceed to registration, creating your own Username (e-mail) and Password. 
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