Användarmanual
MiJs nya webb: marknadsforeningen.se
Marknadsföreningen i Jönköping har byggt om sin webbsida, i samband med detta har ett flertal
funktioner lagts till på sidan för att medlemmar ska kunna få ut så mycket av sitt medlemskap i MiJ som
möjligt. På den nya sidan kan medlemmar och gäster bl.a. bli medlem, logga in och anmäla sig till
marknadsföreningens evenemang.

Bli medlem
För att bli medlem i Marknadsföreningen följer du bara dessa enkla steg:
1.
2.
3.
4.
5.

Gå in på marknadsföreningens nya sida: marknadsforeningen.org.
Klicka på ”Bli medlem” i menyn högst upp.
Här ser du alla fördelar med att vara medlem i Marknadsföreningen, klicka på ”Bli medlem nu”.
Fyll i dina önskade uppgifter och tryck på ”Registrera”.
Du ska nu ha fått ett mail med en länk till marknadsföreningens nya sida, klicka på länken för att
välja lösenord.
6. Ange ditt önskade lösenord och tryck på ”Återställ lösenord”.
7. Du kan nu logga in på Marknadsföreningens nya webbsida.

Betalning av medlemsavgift
Medlemsavgiften betalas genom faktura, efter att du har registrerat dig hos marknadsföreningen skickas
en faktura ut till de fakturauppgifter du angav vid registreringen.

Logga in
För att kunna logga in på Marknadsföreningens nya sida behöver du vara registrerad som medlem och ha
dina inloggningsuppgifter tillgängliga. För att logga in följer du bara dessa enkla steg:
1.
2.
3.
4.

Gå in på marknadsföreningens nya sida: marknadsforeningen.org.
Scrolla längst ned på sidan för att nå inloggningsformuläret.
Fyll i ditt användarnamn och lösenord och tryck på ”Logga in”
Nu är du inloggad!

Anmäl dig till ett evenemang
Gäst
Är du inte medlem i Marknadsföreningen och vill gå på ett av Marknadsföreningens evenemang följer du
bara dessa enkla steg:
1.
2.
3.
4.

Gå in på marknadsföreningens nya sida: marknadsforeningen.org.
Välj ”Evenemang” i menyn högst upp.
Klicka på ett evenemang under ”Kommande evenemang” som du är intresserad att läsa mer om.
Verkar evenemanget intressant fyller du i dina uppgifter under ”Boka din plats” och trycker på
”Skicka”.
5. Du är nu anmäld till evenemanget och kommer få mail med information inför evenemanget.

Medlem
Är du medlem i marknadsföreningen är det mycket enkelt att anmäla dig till ett evenemang. Logga in på
sidan, sedan följer du bara dessa enkla steg:
1.
2.
3.
4.
5.

Gå in på marknadsföreningens nya sida: marknadsforeningen.org.
Välj ”Evenemang” i menyn högst upp.
Klicka på ett evenemang under ”Kommande evenemang” som du är intresserad att läsa mer om.
Verkar evenemanget intressant trycker du på knappen ”Jag kommer!”
Du är nu anmäld till evenemanget och kommer få mail med information inför evenemanget.

Ta tillbaka din anmälan
Är du gäst och vill dra tillbaka din anmälan måste du kontakta oss via kontaktformuläret, detta når du
genom att välja ”Kontakt” i menyn högst upp på sidan. Är du redan medlem kan du logga in och trycka på
den röda knappen ”Ta bort anmält intresse” där knappen ”Jag kommer!” tidigare fanns.

Redigera din profil
Är du inloggad på Marknadsföreningens nya sida kan du enkelt redigera dina uppgifter. För att göra detta
följer du bara dessa enkla steg:
1. Logga in om du inte redan är inloggad. Är du inloggad syns en svart kan på toppen av sidan där
ditt namn står utskrivet längst till höger.
2. Klicka på ditt namn högst upp till höger på sidan.
3. Redigera de uppgifter du vill ändra.
4. Tryck på ”Uppdatera profil” längst ner på sidan när du är nöjd med dina ändringar.

