
A vásárlóknak és érdeklődőknek regisztrálniuk kell 

ahhoz, hogy a bevezetés után használni tudják az 

Amway új weboldalát. Az alábbiakban bemutatjuk, 

hogyan segíthetsz leendő felsővonalként a jövőbeni 

Amway Üzleti Vállalkozóidnak, Törzsvásárló Plusz 

státuszú tagjaidnak és vásárlóidnak a regisztrálásban. 

Az új weboldal háromféle lehetőséget kínál a 

regisztráció elvégzésére:

Érdeklődők regisztrálása 

1

Válaszd ki azt a terméket a weboldal 

katalógusából, amely véleményed 

szerint a leginkább érdekes lehet az 

adott vásárló/érdeklődő számára.

Küldj az érdeklődőnek egy termékre mutató linket, 

ezáltal hívd fel a figyelmét vonzó ajánlatainkra.

2.1. A termékoldalon vidd a kurzort a 

megosztási lehetőségeket tartalmazó 

csíkra, és kattints az első ikonra.

Megnyílik egy új oldal, ahol látni fogod, 

hogy létrejött egy speciális link, melyet 

felhasználhatsz a szponzoráláshoz. 

Kattints a „Hivatkozás másolása” gombra.

Lépj be e-mail fiókodba vagy ha mobil 

készüléket használsz, akkor egy 

üzenetküldő platformra (például a 

WhatsAppba). Illeszd be a linket az 

e-mailbe vagy az üzenetbe, és egyszerűen 

küldd el a szponzorálni kívánt vásárlónak 

vagy érdeklődőnek.

3.



2

Lépj be az Irodám menüpontba, és 

kattints a „Szponzorálási meghívók”

lehetőségre. Kattints a jobb oldali 

„Meghívó linkjének megosztása”

gombra.

Küldj egy regisztrációs linket 

egyszerű másolással és beillesztéssel. 

2.

1.

Válaszd ki a menüben, hogy a 

regisztrációs linket új Amway Üzleti 

Vállalkozónak vagy vásárlónak

szeretnéd-e küldeni, majd válaszd ki a 

regisztráció országát a legördülő 

menüből.

A bal alsó mezőben látni fogod, hogy 

létrejött egy speciális link, melyet 

felhasználhatsz a szponzoráláshoz. 

Kattints a „Hivatkozás másolása” 

gombra.

Lépj be e-mail fiókodba vagy ha mobil 

készüléket használsz, akkor egy 

üzenetküldő platformra (például a 

WhatsAppba). Illeszd be a linket az 

e-mailbe vagy az üzenetbe, és egyszerűen 

küldd el a szponzorálni kívánt vásárlónak 

vagy érdeklődőnek.

3.



3

Lépj be az Irodám menüpontba, és 

kattints a „Szponzorálási meghívók”

lehetőségre. Kattints a bal oldali 

„Új jelentkező regisztrálása”

lehetőségre.

2.

1.

A meghívó elküldése előtt a négyzet 

bejelölésével erősítsd meg, hogy a címzett 

tájékoztatást kért Tőled az Amway üzleti 

lehetőségről. 

Ezután kattints a „Meghívó küldése” 

gombra. A rendszer elküldi a regisztrációra 

szóló meghívót közvetlenül az 

érdeklődőnek.

3.

Görgess

lefelé

A

A. Válaszd ki a menüben, hogy a 

regisztrációs linket új Amway Üzleti 

Vállalkozónak vagy vásárlónak szeretnéd-e 

küldeni, majd válaszd ki a regisztráció 

országát a legördülő menüből.

B. Ezután add meg az érdeklődő elérhetőségi 

adatait (vagyis vezetéknevét, keresztnevét, a 

lakhelyéül szolgáló országot és a meghívó 

nyelvét).

C. Itt egy tetszőleges üzenetet is írhatsz a 

címzettnek. 

D. Ha szeretnéd még jobban megkönnyíteni 

a címzett dolgát, a regisztrációhoz szükséges 

további adatokat is kitölthetsz (így például a 

telefonszámát, születési idejét vagy lakcímét).

B

C

D

A

B

C

D

Küldj meghívót, amellyel a címzett 

még egyszerűbben regisztrálhat.


