Τρόπος παραγγελίας & δημιουργίας
Μπείτε στο https://santaletter.gr & ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:
1. Επιλέξτε 1 από τις 3 υπηρεσίες, σύμφωνα με το κουπόνι σας (ΒίντεοΤηλεφώνημα-Γράμμα) και πατήστε «Αγορά»
2. Αυτόματα θα ανοίξει στην οθόνη σας ένα παράθυρο όπου θα πρέπει να
κάνετε: Εγγραφή ή Είσοδο Μέλους. Για να μπορείτε να δημιουργήσετε, να
αγοράσετε και να διαχειριστείτε τα βίντεο τις τηλεφωνικές σας κλήσεις και
τα γράμματα είναι απαραίτητο να έχετε έναν λογαριασμό χρήστη.
Μπορείτε βέβαια να κάνετε είσοδο στο σύστημα, με τον λογαριασμό σας,
Google ή Facebook
3. Αφού μπείτε θα εμφανιστεί στην οθόνη σας, το καλάθι αγορών, όπου
θα πρέπει να επιλέξτε ανάλογα με το κουπόνι που έχετε αγοράσει τον
αριθμό των υπηρεσιών. Για παράδειγμα εάν έχετε κουπόνι που αντιστοιχεί
σε 2 Βίντεο θα αλλάξετε τον αριθμό των βίντεο από 1 σε 2. Στην συνέχεια
πατήστε «Επόμενο Βήμα»
4. Θα ανοίξει αυτόματα στον υπολογιστή σας το παράθυρο της πληρωμής.
Εσείς επιλέξτε «Με Κωδικό Προσφοράς» και αφού συμπληρώσετε τον
«Αριθμό Κουπονιού» πατήστε «Εφαρμογή». Επιβεβαιώστε το «Έχω
διαβάσει και αποδέχομαι όλους τους Όρους Χρήσης και την Πολιτική
Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων» και πατήστε «Επόμενο Βήμα»
5. Στη συνέχεια πατήστε στο πάνω μέρος του Site το «ΤΑ ΒΙΝΤΕΟ &
Τηλεφωνήματά μου», και στη σελίδα που θα ανοίξει, επιλέξτε την ενότητα
«Ανεκτέλεστες Παραγγελίες». Από εκεί ξεκινά η διαδικασία
προσωποποίησης. Πατώντας «Δημιουργήστε το βίντεο τώρα» ή αντίστοιχα
όποια άλλη υπηρεσία έχετε επιλέξει, θα πρέπει να δώσετε στο σύστημα
όλες τις απαραίτητες λεπτομέρειες για το παιδί σας, που θα βοηθήσουν
στην αυτόματη δημιουργία του προσωποποιημένου αποτελέσματος
6. Αφού ολοκληρώσετε τη διαδικασία, πατήστε στο πάνω μέρος του Site
το «ΤΑ ΒΙΝΤΕΟ & Τηλεφωνήματά μου», και στη σελίδα που θα ανοίξει,
επιλέξτε την ενότητα «Τα Βίντεό μου», ή αντίστοιχα την υπηρεσία που
έχετε χρησιμοποιήσει. Από εκεί μπορείτε να κατεβάσετε το βίντεο που
έχετε φτιάξει στον υπολογιστή σας ή να πραγματοποιήσετε το
τηλεφώνημα στο παιδί σας, όποτε θέλετε! Σημειώστε ότι πρόσβαση στα
βίντεο, τηλεφωνήματα, ή γράμματα, έχετε μόνο εσείς! Η εκάστοτε
προσωποποιημένη υπηρεσία παραμένει διαθέσιμη στον λογαριασμό σας
προς χρήση μέχρι το τέλος Ιανουαρίου, ο λογαριασμός σας όμως
παραμένει ενεργός για μελλοντικές αγορές.

