
Aby mohli zákazníci a potenciální zájemci používat 

nové internetové stránky Amway po jejich spuštění, 

budou se muset zaregistrovat. V následujícím textu 

se dozvíte, jak můžete budoucím VPA, M+ 

a zákazníkům pomoci zaregistrovat se u Vás jako 

jejich VPA ve vzestupné linii. Nové internetové 

stránky Vám nabízejí tři způsoby, jak to udělat:

Registrace 
potenciálních zájemců 

1

Z katalogu na internetových stránkách 

vyberte výrobek, který je podle Vás pro 

daného zákazníka/potenciálního 

zájemce nejvhodnější.

Pošlete odkaz na výrobek, abyste vzbudili 

zájem o mnoho atraktivních nabídek.

2.1. Na stránce výrobku přejděte vpravo 

dole na panel sdílení a stiskněte 

první ikonu.

Otevře se nová stránka, na níž uvidíte, 

že byl vytvořen speciální sponzorský odkaz. 

Stiskněte tlačítko „Zkopírovat odkaz“.

Přejděte do svého e-mailového účtu, nebo 

do chatovací aplikace, jako je WhatsApp, 

pokud používáte mobilní zařízení. Odkaz 

vložte do e-mailu nebo zprávy a jednoduše 

jej odešlete zákazníkovi nebo potenciálnímu 

zájemci, kterého chcete sponzorovat.

3.



2

Přejděte do sekce Moje kancelář, vyberte 

možnost Sponzorování a klikněte na 

možnost „Sponzorování prostřednictvím 

pozvánky“. Klikněte na pravé tlačítko 

„Sdílet odkaz na pozvánku“. 

Jednoduchým zkopírováním a vložením 

odešlete registrační odkaz. 

2.

1.

V nabídce zvolte, zda je odkaz k registraci 

určen pro nového VPA nebo pro 

zákazníka, a z rozbalovací nabídky 

vyberte zemi registrace.

V poli vlevo dole uvidíte, že byl vytvořen 

speciální sponzorský odkaz. Stiskněte 

tlačítko „Zkopírovat odkaz“. 

Přejděte do svého e-mailového účtu, 

nebo do chatovací aplikace, jako je 

WhatsApp, pokud používáte mobilní 

zařízení. Odkaz vložte do e-mailu nebo 

zprávy a jednoduše jej odešlete 

zákazníkovi nebo potenciálnímu zájemci, 

kterého chcete sponzorovat.

3.



3

V sekci Moje kancelář vyberte 

Sponzorování a klikněte na 

„Sponzorování prostřednictvím 

pozvánky“. Klikněte na levé tlačítko 

„Zaregistrovat nového žadatele“.

Odešlete pozvánku, abyste příjemcům 

registraci ještě více usnadnili.

2.

1.

Před odesláním pozvánky zaškrtněte 

políčko, čímž potvrdíte, že si od Vás 

příjemce informace o obchodní příležitosti 

Amway vyžádal. 

Nyní stiskněte tlačítko „Odeslat 

pozvánku“ a pozvánka k registraci bude 

odeslána přímo potenciálnímu zájemci.

3.

Posuňte dolů

A

A V nabídce zvolte, zda je odkaz 

k registraci určen pro nového VPA nebo 

pro zákazníka, a z rozbalovací nabídky 

vyberte zemi registrace.

B Dále vyplňte kontaktní údaje 

potenciálního zájemce (tj. jméno 

a příjmení, zemi trvalého pobytu a jazyk 

pozvánky).

C Pokud chcete, můžete příjemci napsat 

také osobní zprávu. 

D Abyste příjemci registraci ještě více 

usnadnili, můžete také předvyplnit další 

údaje, které jsou pro registraci potřebné, 

jako je telefonní číslo, datum narození 

nebo adresa.

B

C

D

A

B

C

D


