
HUNGAROCOAT 2021 Online rendezvény – Látogatói felület felhasználói segédlet 
 
Regisztráció és belépés 
 
A HungaroCoat online konferencia és kiállítás a 
regisztrált érdeklődők számára díjmentesen 
látogatható. Regisztrálni a www.hungarocoat.hu 
honlapon lehetséges, vagy közvetlenül itt. 
A belépési linket mindenki e-mailben kapja meg. 

Sikeres regisztrációt követően a belépés után ez a 
felület látszik.  
 
A virtuális felület menüpontjai egyaránt 
előhívhatók a jobb felső sarokban a három vonalra, vagy a jobb alsó sorban levő plusz gombra 
kattintva.   
 
A plusz gomb megnyomása után egy felugró ablak jelenik meg, a három vonalra kattintva pedig egy 
menüsáv. Az ikonok funkciója mindkét esetben megegyezik. 
 

 

A felület nyelve, személyes beállítások 
 
A virtuális felület nyelve alapesetben megegyezik azzal a 

nyelvvel, ahogy a regisztrációs űrlapot kitöltötte a 

látogató, de átállítható a Profilom 

menüpontban. Itt feltölthető profilfotó és 

egyéb személyes információ mindkét 

nyelven külön-külön. 
 

Konferencia előadások 

Az előadások pontos beosztás szerint követik egymást, 2021.02.10. szerdán  10:00–12:50 

között, 2021.02.11. csütörtökön 10:00-12:25 között.  Az előadások alatt írásos chat 

üzenetben kérdéseket lehet intézni az előadóhoz, amit a műsorvezető közvetít. A kérdések 

megválaszolására az előadást követően lesz lehetőség. 

Az előadásprogram a naptár ikonra kattintva érhető el, a felső sorban lehet váltani az első 

és a második napi program között. 

Látogatói chat 

 

A HungaroCoat 2021 regisztrált résztvevői a látogatói chat ikon segítségével kapcsolatba 

léphetnek egymással, a funkció írásos üzenetküldésre ad lehetőséget. 
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My profile 

  

http://www.hungarocoat.hu/
https://hungarocoat.eventcloud.hu/registration/
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Virtuális kiállítás 

Az ikonra kattintva az aulába jutunk. Az infopultnál az ikonra kattintva technikai segítséget 

kérhetünk. A lécső tetején található a VIRTUAL EVENT HALL, oda kattintva jutunk be a 3D 

kiállítótérre a standokhoz.  

A kiállítótérben a  nyílgombokkal lehet előre / hátra / jobbra / balra haladni. Az egér segítségével 

körbenézhetünk.  

A standok meglátogatásához 

navigáljunk a talplenyomathoz, és 

„menjünk neki” a forgó INFO gombnak. 

Ekkor kinyílik a virtuális stand. A 

kiállítókkal többféle módon 

kerülhetünk aktív kapcsolatba:  

• írásos chatben, 

• videochat (standtól függően) 

formájában mini 

konferenciabeszélgetésben 

vehetünk részt, 
 

• a ikonra kattintva kapcsolatfelvételi kérelmet küldhetünk a kiállítónak. 

A kiállítók oldalát a fent középen található CLOSE feliratra kattintva zárhatjuk be. Ezt követően 

kattintsunk a monitor bármely pontjára, majd a lefelé nyíl segítségével “hátráljunk ki” a standról és 

látogassunk meg a következőt. 

A konferencia 2. napját tombola sorsolással zárjuk.  

5 db értékes nyereményt fogunk kisorsolni és a rendezvény után eljuttatni a HungaroCoat 2021 azon 

regisztrált és szerencsés résztvevőinek, akik legalább 10 különböző standdal, kiállítóval kapcsolatba 

lépnek  2021. február 10. 9:00 és 2021. február 11 12:00 között. 

Galéria  

Az idei HungaroCoat kiállításon és konferencián sajnos nem 

tudunk személyesen találkozni.  

A galériában sok  fotón keresztül szívesen idézzük fel a korábbi 

(1993-2018) rendezvények hangulatát, csaljuk elő a kedves emlékeket. 

Lapozzák át az albumot, érdemes!       


