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Täiendav ostukorv klientidele, kes ei
osta internetist
Täiendav ostukorv on Amway lahendus neile lojaalsetele klientidele, kes ei taha või saa
osta internetist.
Enamik kliente rõõmustab, kui lihtne on navigeerida uuel Amway veebilehel, vaadata Amway
tooteid ja teha internetis tellimusi. Kuid osadel klientidel ei ole internetiühendust ja teised ei pruugi
end tunda mugavalt veebist ostmisel. Täiendava ostukorvi abil saate osta tooteid nende valitud
klientide nimel ja pakkuda neile juurdepääsu Amway kvaliteetsetele toodetele.

Kui te kasutate täiendavat ostukorvi, siis te valite edasimüüjana tegutsemise lisatingimuste
alusel. Teie esmase ABO lepingu tingimused jäävad samaks.
Edasimüüjana pakute tooteid Amway nimel, kuid oma nimel kogute kliendi tellimusi ja makseid
ning edastate maksed Amwayle. Täiendava ostukorvi kaudu teenindatavad kliendid maksavad
täielikku jaehinda, mis on külalise hind (ABO hind +25%), ilma allahindlusi saamata, kui Amway ei
ole selleks luba andnud. Täiendava ostukorvi tingimuste kohaselt tuleb teil esitada kliendile
kviitung (allkirjastatud tellimisvormi) või arve, mille saate koostada edasimüüjana - või soovi korral
mõlemad.

Teil tuleb kasutada täiendavat ostukorvi, et teenindada kliente, kes ei saa või taha osta
Amway veebilehelt.
Te ei tohi kasutada oma isiklikku ostukorvi klientide ostudeks: see on mõeldud vaid teie enda
tarbeks mõeldud toodete või ettevõtluse jaoks (näiteks tooteesitlusteks). Kui te tellite tooteid
endale isikliku ostukorvi kaudu ja täiendava ostukorviga samal ajal, siis tasute vaid ühe tarne eest.
(Igal tellimusel saab olla vaid üks tarneaadress.)
Teenite PV/BV (ABO hinna alusel) jaemüügi marginaali — kuid mitte Core Plus+
müügipreemiat (CSI) — täiendava ostukorvi tellimustelt.
Täiendav ostukorv aitab teil hoida lojaalseid kliente, kes muidu võivad lõpetada ostmise Amwayst.
Kuid pidage meeles: Ainult registreeritud klientide kinnitatud müüki arvestatakse Core Plus + CSI
puhul ning täiendava ostukorvi kliendid ei saa kasu programmidest ja teenustest, mida pakutakse
registreeritud klientidele (ja mis on mõeldud kliendi müügimahu ja järjepidevuse suurendamiseks).

KUIDAS TEENINDADA TÄIENDAVA OSTUKORVI
KLIENTE
1. Aktiveerige täiendav ostukorv oma
isiklikus ostukorvis.
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2. Lugege ja nõustuge täiendava ostukorvi
tingimustega. (T&C).
Kui täiendava ostukorvi esimest korda
aktiveerite, ilmub täiendava ostukorvi T&C
juurde hüpikaken, mille peate enne jätkamist
aktsepteerima. (T&C-le saate igal ajal juurde
pääseda ekraani ülaservas ja allosas.)

1. Laadige tellimisvormi alla ja pange kliendi
tellimus kirja.
Teie seljataguse kindlustamiseks võtke
kliendilt allkiri täidetud vormile. (Sobib ka
digitaalne allkiri.) Pange tähele, et täiendava
ostukorvi tellimustel ei ole PV piirangut.
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2. Töödelge tellimust täiendava ostukorvi
abil.
3. Amway saadab tooted tellimusel toodud
aadressile.
Kui tooted saadetakse teile, siis teie
toimetate need edasi kliendile.
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4. Salvestage omale koopia allkirjastatud
tellimisvormist.
Hoidke oma müügitehingu koopia alles, kuna
Amway võib seda teilt küsida.
5. Tehke arve, kui klient seda soovib.
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Klientide abistamine
registreerimisel:
Parem teile ja neile
Täiendava ostukorvi tooted ei kvalifitseeru Core
Plus+ kliendimüügi boonuse saamiseks (CSI) ja
täiendava ostukorvi kliendid maksavad rohkem. Nii
et, kui klient ei ole kindel uuel Amway veebilehel
ostmise suhtes:
• Selgitage neile registreeritud kliendiks
hakkamise eeliseid:
o Makske toodete eest vähem: ABO hind
+10%, võrreldes täiendava ostukorvi
klientide ja külalistega, kes maksavad
ABO hinda +25%*
o Juurdepääs soodsatele
erikampaaniatele: Amway
korduvtellimused, Amway
populaarseimad tooted, Amway enim
armastatud väärtuspaketid ja tasuta tarne
tellimustele, mille väärtus ületab teatud
summa.
o Tellimuste tegemine igal ajal.
• Aidake neil internetis registreerida. Saatke
neile registreerimislink ja tutvustage seda lihtsat
protsessi.
• Näidake uut ostmise viisi.
*Teine viis, kuidas seda võtta: Registreeritud kliendid maksavad 12%
vähem kui täiendava ostukorvi kliendid ja külalised (kui
külalise/täiendava ostukorvi kliendi hind on 100%, siis registreeritud
kliendi hind on 88%).

