Aanmelden bij Grafische Helden
In dit document laten we stapsgewijs zien hoe jij je kunt aanmelden als Grafische Held. Mocht je
tijdens het aanmeld-proces vragen hebben, mail of bel dan gerust.
Email: kevin@grafischehelden.nl
Telefoon: 06-11001425
Vooraf een aantal belangrijke opmerkingen:
• Ga tijdens het aanmeld-proces niet terug, dan loop je zeer waarschijnlijk vast
• Lees de pakketten door en kies voor Held (maand) of Superheld (maand), beide zijn bij een
aanmelding voor 1 november 3 maanden gratis
• Het duurt maximaal 24 uur voordat je profiel online staat (en dus zichtbaar is voor iedereen)
• Nadat je je profiel hebt ingevuld, kan je het 24/7 aanpassen (of offline zetten)
• Gebruik a.u.b. geen extreem grote bestanden en voeg tijdens het aanmelden 1 afbeelding in. Na
de aanmelding kan je zoveel afbeeldingen toevoegen als je wil.
Stap 1: Ga naar www.grafischehelden.nl en klik op ‘Ik ben een Grafische Held’

Stap 2: Klik op ‘Aanmelden’

Stap 3: Kies een pakket en klik op ‘Aan de slag’

Stap 4: Bevestig het gekozen pakket door te klikken op ‘Koop pakket’

Stap 5: Registreer jezelf met je email-adres en maak een wachtwoord aan (als je deze al hebt
eerder hebt aangemaakt kies van voor ‘inloggen’)

Stap 6: Voeg plaatsing toe; vul je gewenste gegevens in en kies je profielfoto* en je afbeelding
voor je portfolio ** Klik vervolgens onderaan de pagina op ‘voorvertoning’
* Profielfoto (vierkant) is een portretfoto die op jouw persoonlijke site komt te staan. De profielfoto
(breed) is de foto die in de zoekresultaten verschijnt. Kies voor de brede profielfoto in ieder geval
een foto waar jij op staat, daar klikken mensen eerder op.
** Je kan dit na de aanmelding altijd nog wijzigen, kies voor het soepel verlopen van je aanmelding
nu 1 afbeelding voor je portfolio

Stap 7: Klik rechtsonder op ‘bevestig plaatsing’, je kan je plaatsing later altijd aanpassen

Stap 8: Klik op ‘Klik hier … vullen’, voer de kortingscode ‘Welkomheld’ of ‘WelkomSuperheld’ in en
klik op ‘Kortingscode toepassen’ * Als het goed is komt het te betalen bedrag dan op € 0,- uit. Vul
vervolgens de rest van je gegevens.
* Als je eerder in het proces hebt gekozen voor het Helden pakket, vul dan als kortingscode
‘WelkomHeld’ in. Als je gekozen hebt voor het Superhelden pakket, vul dan ‘Welkomsuperheld’
in.

Stap 9: Lees de algemene voorwaarden door, zet een vinkje als je akkoord bent en klik op ‘Nu
inschrijven’

Gefeliciteerd! Als je onderstaand scherm ziet, dan is je plaatsing gelukt. Je ontvangt een
bevestigingsmail en binnen 24 uur staat je profiel online

Tot slot. Als je ingelogd bent (via menu en dan naar ‘mijn account’) dan kun je bij ‘mijn plaatsingen’
je profiel zien. Zoals gezegd, binnen 24 uur staat je profiel online en kan je het naar zoveel als je
wil aanpassen en nog toffer maken. Als er nog ‘in afwachting’ staat, dan moet je profiel nog
goedgekeurd worden.
Via mijn account kan je al je informatie bekijken en wijzigen. Hier kan je ook je abonnement
stopzetten.

