
Klientidel ja potentsiaalsetel huvilistel tuleb 

registreeruda, et nad saaksid kasutada uut 

Amway veebilehte pärast selle käivitamist. 

Järgnevalt selgitatakse, kuidas te saate aidata 

tulevastel ABO-del, plussliikmetel ja klientidel 

registreeruda teie kui nende mentori juures. Uus 

veebileht pakub teile selleks kolm võimalust:

Potentsiaalsete huviliste 
registreerimine 

1

Valige veebilehe kataloogist toode, 

mis teie arvates pakub 

kliendi/huvilise jaoks kõige enam 

huvi.

Saatke tootelink, et tekitada uudishimu 

erinevate atraktiivsete ostupakkumiste vastu.

2.1. Tootelehel liikuge paremal 

allosas asuvale jagamisribale ja 

vajutage esimesele ikoonile.

Avaneb uus lehekülg ja te näete, et teie 

sponsorluse jaoks on loodud spetsiaalne link 

Vajutage „Kopeeri link“.

Minge oma meilikontole või messengerisse, 

näiteks WhatsAppi, kui kasutate mobiiliseadet. 

Sisestage link meili või sõnumisse ja saatke 

see lihtsalt kliendile või potentsiaalsele 

huvilisele, keda soovite toetada.

3.



2

Minge Minu kontor jaotisse, valige 

Toetamine ja klõpsake „Toetamine 

kutsumise läbi“. Klõpsake paremale 

nupule „Jagage kutselinki“. 

Saatke registreerimislink, lihtsalt 

seda kopeerides-kleepides. 

2.

1.

Valige menüüst, kas registreerimislink on 

mõeldud Uuele ABOle või Kliendile ja 

valige rippmenüüst registreerimisriik.

Vasakul allosas oleval väljal näete 

linki, mis loodi spetsiaalselt teie 

toetamise jaoks. Vajutage „Kopeeri 

link“. 

Minge oma meilikontole või 

messengerisse, näiteks WhatsAppi, kui 

kasutate mobiiliseadet. Sisestage link 

meili või sõnumisse ja saatke see 

lihtsalt kliendile või potentsiaalsele 

huvilisele, keda soovite toetada.

3.



3

Minu kontor jaotises valige Toetamine ja 

klõpsake „Toetamine kutsumise läbi“. 

Klõpsake vasakule nupule „Uue taotleja 

registreerimine“.

Saatke kutse, et muuta registreerimine selle 

kutse saajatel veelgi lihtsamaks.

2.

1.

Enne kutse saatmist, tehke kasti 

linnuke, et kinnitada, et saaja on 

soovinud teilt saada teavet Amway 

ärivõimaluse kohta. 

Nüüd vajutage „Saada kutse“ ja 

registreerimiskutse saadetakse otse 

potentsiaalsele huvilisele.

3.

Kerige

allapoole

A

A Valige menüüst, kas registreerimislink on 

mõeldud Uuele ABOle või Kliendile ja 

valige rippmenüüst registreerimisriik.

B Järgmisena lisage potentsiaalse huvilise 

kontaktandmed (st ees- ja perenimi, riik ja 

kutse keel).

C Kui soovite, siis saate saajale kirjutada 

sõnumi. 

D Et saajale olukorda veelgi lihtsamaks 

teha, siis saate juba eelnevalt täita 

registreerimisväljad, näiteks telefoninumber, 

sünniaeg või aadress.
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