
Zákazníci a potenciálni VPA sa budú musieť 

zaregistrovať, aby mohli začať používať internetovú 

stránku Amway po jej spustení. V nasledujúcich 

riadkoch sa dozviete, ako môžete pomôcť budúcim 

VPA, PZ+ či zákazníkom zaregistrovať sa vo Vašej 

vzostupnej línii. Nová internetová stránka Vám 

ponúka tri spôsoby, ako na to:

Registrácia potenciálnych 
záujemcov 

1

Vyberte pre daného 

zákazníka/potenciálneho VPA produkt 

z katalógu internetovej stránky, ktorý je 

podľa Vás najvhodnejší.

Pošlite im odkaz na výrobok, aby ste ich 

upútali množstvom lákavých nákupných ponúk.

2.1. Na stránke produktu prejdite na 

panel zdieľania vpravo dole a 

stlačte prvú ikonu.

Otvorí sa nová stránka a uvidíte, že bol 

vytvorený osobitný odkaz pre Vaše 

sponzorstvo. Kliknite na „Kopírovať 

odkaz“.

Prejdite do svojho e-mailového konta alebo, 

pokial používate mobilné zariadenie, do 

aplikácie určenej na posielanie správ, ako je 

WhatsApp. Vložte odkaz do e-mailu alebo 

správy a jednoducho ho pošlite zákazníkovi 

alebo potenciálnemu VPA, ktorého by ste 

radi sponzorovali.

3.



2

Prejdite do časti „Moja kancelária“, 

vyberte položku „Sponzorstvo“ a kliknite 

na „Sponzorstvo prostredníctvom 

pozvánky“. Kliknite na pravé tlačidlo 

„Zdieľať odkaz na pozvánku“. 

Odošlite ponuku na registráciu jednoduchým 

skopírovaním a vložením odkazu. 

2.

1.

V ponuke vyberte, či je odkaz na 

registráciu určený pre nového VPA

alebo zákazníka a v rozbaľovacej 

ponuke zvoľte krajinu registrácie.

V poli vľavo dole uvidíte, že bol vytvorený 

osobitný odkaz pre Vaše sponzorstvo. 

Kliknite na „Kopírovať odkaz“.

Prejdite do svojho e-mailového konta 

alebo, pokial používate mobilné 

zariadenie, do aplikácie určenej na 

posielanie správ, ako je WhatsApp. 

Vložte odkaz do e-mailu alebo správy a 

jednoducho ho pošlite zákazníkovi alebo 

potenciálnemu VPA, ktorého by ste radi 

sponzorovali.

3.



3

V časti „Moja kancelária“ vyberte položku 

„Sponzorstvo“ a kliknite na „Sponzorstvo 

prostredníctvom pozvánky“. Kliknite na 

ľavé tlačidlo „Zdieľať odkaz na 

pozvánku“.

2.

1.

Pred odoslaním pozvánky zaškrtnite 

políčko, čim potvrdíte, že príjemca si od 

Vás vyžiadal informácie o podnikateľskej 

príležitosti Amway. 

Stlačte tlačidlo „Odoslať pozvánku“ a 

pozvánka na registráciu sa odošle priamo 

potenciálnemu VPA.

3.

Prejdite nadol

A

A V ponuke vyberte, či je odkaz na 

registráciu určený pre nového VPA alebo 

zákazníka a v rozbaľovacej ponuke zvoľte 

krajinu registrácie.

B Následne vyplňte kontaktné údaje 

potenciálneho záujemcu (t. j. meno a 

priezvisko, krajinu, bydlisko a zvolený jazyk).

C V prípade záujmu môžete príjemcovi 

poslať aj individuálny odkaz. 

D Aby ste to príjemcovi ešte viac uľahčili, 

môžete vyplniť aj ďalšie jeho osobné údaje, 

ktoré sú potrebné na registráciu, napríklad 

telefónne číslo, dátum narodenia alebo 

adresu.

B

C

D

A

B

C

D

Aby ste príjemcom ešte viac uľahčili 

registráciu, pošlite im pozvánku. 


