
PARTNER BIZNESOWY 

Str. 1 

Cztery kroki do publikacji profilu firmy 

– partnera biznesowego portalu  



KROK  - 1 

2 

Na stronie portalu LOG4.PL pod ikoną            

„zaloguj się” wybierz link do rejestracji  

Zarejestruj się - https://log4.pl/rejestracja.php  

Otworzy się okno dialogowe rejestracji, proszę 

wypełnić odpowiednie pola rejestracji i 

potwierdź czerwonym przyciskiem. 
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KROK 2 

3 

Otrzymasz na Twój adres mailowy dwie informacje: 

1) Witamy ! 

Z naszego portalu subskrybowano newsletter. 

Jeśli nie odwiedzałeś naszego portalu lub nie jesteś zainteresowany jego ofertą, 
zignoruj ten list. 

Ta wiadomość została wygenerowana automatycznie, prosimy na nią nie 
odpowiadać. 

Prosimy o potwierdzenie subskrypcji newslettera poprzez wejście na poniższy 
odnośnik. 

https://log4.pl/subskrypcja.link 

2) Witamy ! 

W naszym sklepie zarejestrował się użytkownik używający tego adresu. 

Jeśli nie odwiedzałeś naszego sklepu lub nie jesteś zainteresowany jego ofertą, 
zignoruj ten list. 

Ta wiadomość została wygenerowana automatycznie - prosimy na nią nie 
odpowiadać. 

Prosimy o potwierdzenie rejestracji poprzez wejście na poniższy odnośnik. 

https://log4.pl/potwierdzenieRejestracji - link 

 

Po zatwierdzeniu rejestracji  przejdź do następnej strony>>> 
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KROK  - 3 

Pojawi się okno dialogowe „Twój panel” na 

którym w przyszłości będzie można sprawdzać, 

wiele obszarów aktywności firmy na portalu, 

oraz mieć dostęp do treści zastrzeżonych dla 

użytkowników o odpowiednim statusie 

partnera biznesowego portalu.   

Wybierz zakładkę „Dane firmy” 
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KROK  - 4 

Po wybraniu zakładki „Dane firmy” pojawi się 

okno dialogowe do wypełnienia danych firmy.  

Każde wypełnienie pola zatwierdzić należy 

stosownym do niego przyciskiem „Potwierdź”. 

Można wybrać kilka kategorii  - obszarów 

działalności i usług firmy, dodając przycisk 

„Dodaj powiązanie z kategorią”  - zaznaczając 

kwadrat z boku kategorii. 

Po uzupełnieniu danych zawierających ogólny 

opis firmy oraz opis działalności należy 

zatwierdzić przyciskiem „Potwierdź”  i wpis 

pojawi się na stronie.   
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WITAMY W SERWISIE 

Profil firmy został dodany do zbioru firm – 

partnerów portalu log4.pl  
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