Szkolenia dla małych i średnich gospodarstw województwa
łódzkiego w zakresie zapobiegania rozprzestrzeniania ASF.
Szanowni Państwo,
wychodząc na przeciw oczekiwaniom producentów trzody chlewnej Stowarzyszenie Innowatorów Wsi
przygotowało krótkie szkolenie w wersji on-line dotyczące zasad bioasekuracji, a tym samym zapobiegające
rozprzestrzenianiu ASF. Każdy rolnik, który przejdzie szkolenie i spełni kryteria udziału otrzyma bezpłatny
pakiet bioasekuracyjny, który zostanie mu dostarczony w szczelnym opakowaniu przez firmę kurierską.
W skład pakietu wchodzą:
opryskiwacz z lancą,
środek dezynfekcyjny,
ochraniacze na buty – 10 szt.,
kombinezony ochronne – 5 szt.,
rękawiczki – 100 szt.
Poniżej przygotowaliśmy Państwu instrukcję, aby pokazać
jak w 6 prostych krokach przejść szkolenie i zdobyć opisany pakiet.

Zdobądź
bezpłatny pakiet
bioasekuracyjny już teraz!
www.asf.innowatorzywsi.pl
kliknij w link i przejdź
na stronę szkolenia.

Zapraszam do udziału.
Maria Łuczak
Prezes Stowarzyszenia

INSTRUKCJA
(jak zdobyć pakiet bioasekuracyjny w 6 krokach).

KROK 1

Otwórz przeglądarkę internetową, której używasz i wpisz adres strony:
www.asf.innowatorzywsi.pl.

Co ważne, możesz użyć do tego telefonu, tableta lub komputera.

KROK 2
Na głównej stronie znajdziesz
najważniejsze informacje
na temat projektu. Z tego
miejsca będziesz mógł też
przejść do 1 etapu szkolenia.
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KROK 3

Pierwszy etap szkolenia to krótki materiał filmowy.

Rozpocznij oglądanie filmu
naciskając przycisk play.

Na dole masz przyciski dzięki który możesz cofnąć się do poprzedniej strony
lub przejść do kolejnego etapu.

KROK 4
W tym oknie znajdziesz
ciekawe i aktualne
artykuły napisane przez
współpracujących
z nami ekspertów.

Artykuł otworzy się,
gdy naciśniesz przycisk
„przejdź do artykułu”.

KROK 5
W tym etapie załączyliśmy
dokumenty do pobrania oraz
pomocne linki, dzięki którym
szybko przeniesiesz się na
wskazane strony.

KROK 6
Jest to ostatni etap szkolenia.
Gdy wypełnisz wszystkie pola
i naciśniesz przycisk „wyślij
formularz” Twoje szkolenie
będzie zakończone. Teraz
pozostanie Ci tylko czekać na
kuriera z pakietem.
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Pola oznaczone czerwoną
gwiazdką są obowiązkowe
do wypełnienia.
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