Rejestracja potencjalnych
partnerów biznesowych
Aby móc korzystać z nowej strony internetowej
Amway po jej premierze, klienci i potencjalni
partnerzy biznesowi będą musieli się zarejestrować.
Poniżej pokazujemy, jak możesz pomóc przyszłym
Przedsiębiorcom Amway, Stałym Klientom Plus oraz
Klientom zarejestrować się, wskazując Ciebie jako
ich osobę z górnej linii rekomendacji. Na nowej
stronie internetowej można to zrobić na jeden
z trzech sposobów:

Wyślij link do produktu, aby wzbudzić
zainteresowanie atrakcyjnymi ofertami.

1.

Wybierz najbardziej odpowiedni dla
danego klienta / potencjalnego
partnera biznesowego produkt
z katalogu na stronie internetowej.

3.

Zostanie otwarta nowa strona z utworzonym
specjalnym linkiem dla Twojej rekomendacji.
Naciśnij „Kopiuj link”.

2.

Na stronie produktu przejdź do paska
udostępniania w prawym dolnym rogu
i naciśnij pierwszą ikonę.

Przejdź na konto e-mail lub do
komunikatora takiego jak WhatsApp, jeśli
korzystasz z urządzenia mobilnego. Wklej
link do wiadomości e-mail lub wiadomości
w komunikatorze i wyślij do klienta lub
potencjalnego partnera biznesowego,
którego chcesz rekomendować.
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Wyślij link do rejestracji,
kopiując go i wklejając.

1.

Przejdź do Mojego biura, wybierz opcję
Rekomendowanie i kliknij
„Rekomendacja poprzez zaproszenie”.
Kliknij prawy przycisk „Udostępnij link
do zaproszenia”.

2.

Wybierz w menu, czy link do rejestracji
jest dla Nowego PA, czy dla Klienta
i wybierz kraj rejestracji z rozwijanego
menu.

3.

W polu u dołu po lewej stronie
zobaczysz, że został utworzony
specjalny link dla Twojej rekomendacji.
Naciśnij „Kopiuj link”.
Przejdź na konto e-mail lub do
komunikatora takiego jak WhatsApp,
jeśli korzystasz z urządzenia mobilnego.
Wklej link do wiadomości e-mail lub
wiadomości w komunikatorze i wyślij do
klienta lub potencjalnego partnera
biznesowego, którego chcesz
rekomendować.
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Wyślij zaproszenie, aby dodatkowo
ułatwić nowej osobie rejestrację.

1.

2.

Przejdź do Mojego biura, wybierz opcję
Rekomendowanie i kliknij
„Rekomendacja poprzez zaproszenie”.
Kliknij lewy przycisk „Zarejestruj
nowego kandydata”.

A. Wybierz w menu, czy link do rejestracji
jest dla Nowego PA, czy dla Klienta
i wybierz kraj rejestracji z rozwijanego menu.

A
A

B. Następnie wprowadź dane kontaktowe
potencjalnego partnera biznesowego (tj. imię
i nazwisko, kraj zamieszkania i język
zaproszenia).
C. Jeśli chcesz, możesz również napisać
własną wiadomość dla odbiorcy.
D. Aby dodatkowo ułatwić odbiorcy
rejestrację, możesz wstępnie wypełnić
dodatkowe wymagane informacje, takie jak
numer telefonu, data urodzenia i adres.

B

B

C

C

D

D
Przewiń w dół

3.

Przed wysłaniem zaproszenia zaznacz pole
wyboru, aby potwierdzić, że odbiorca
poprosił Cię o informacje dotyczące
możliwości biznesowych Amway.
Następnie naciśnij przycisk „Wyślij
zaproszenie”. Zaproszenie do rejestracji
zostanie wysłane bezpośrednio do klienta
lub potencjalnego partnera.
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