
Papildomas krepšelis tai Amway sprendimas lojaliems klientams, kurie negali, arba nenori, 

apsipirkinėti internetu. 

Dauguma klientų apsidžiaugs, pamatę, kaip patogu naršyti patobulintoje Amway svetainėje, 

apžiūrėti Amway produktus ir pateikti užsakymus internetu. Tačiau kai kurie klientai neturi prieigos 

prie interneto arba jiems yra nepatogu apsipirkinėti internetu. Papildomas krepšelis leidžia jums 

daryti užsakymus šių klientų vardu ir suteikti jiems prieigą prie aukštos kokybės Amway produktų.    

Naudodami Papildomą krepšelį, sutinkate būti komisininku, laikydamasis papildomų 

Reikalavimų ir sąlygų. Jūsų pagrindinės AVS sutarties reikalavimai ir sąlygos išlieka 

nepakitusios.

Kaip komisininkas jūs siūlote Amway produktus, tačiau savo vardu surenkate kliento užsakymą ir 

pinigus, ir perduodate šiuos pinigus Amway. Klientai, įsigydami prekes per Papildomą krepšelį, 

moką pilną mažmeninę kainą, kuri taikoma svečiams (AVS kaina +25%), be jokių nuolaidų, 

išskyrus tas, kurias suteikia Amway atskira tvarka. Kaip nurodyta Papildomo krepšelio 

reikalavimuose ir sąlygose, turite pateikti klientui kvitą (pasirašytą užsakymo formą) arba sąskaitą 

faktūrą, kurią galite sukurti būdamas komisininku - arba šiuos du dalykus, jeigu Klientas to 

paprašo.  

Turite naudoti Papildomą krepšelį padedami tiems, kurie nenori arba negali apsipirkti per 

Amway puslapį. 

Jums draudžiama naudoti Asmeninį pirkinių krepšelį klientų pirkiniams; jis naudojamas tik jūsų 

asmeninėms ir verslo (pvz., prekių demonstravimui) reikmėms. Jeigu užsakysite produktus sau 

per Asmeninį pirkinių krepšelį ir per Papildomą krepšelį vienu metu, jums reikės apmokėti tik už 

vieną pristatymą. (Kiekvienas užsakymas gali turėti tik vieną pristatymo adresą).

Užsakydami prekes per Papildomą krepšelį, uždirbate PV/BV (pagal AVS kainą) ir 

mažmeninę maržą - tačiau ne Core Plus+ Klientų pardavimo paskatą (CSI).

Papildomas krepšelis padeda išlaikyti lojalius klientus, kurie nepirktų Amway kitokiu būdu. Tačiau 

turėkite omenyje: tik Patvirtintų klientų pardavimai ir Registruotų klientų yra skaičiuojami į Core 

Plus+ CSI. Papildomo krepšelio Klientai negalės naudotis programų ir paslaugų pasiūlymais, 

kurie galios registruotiems klientams (ir kurie yra sukurti klientų užsakymų apimčių ir 

nuoseklumo didinimui).
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KAIP SUTEIKTI PASLAUGĄ PAPILDOMO KREPŠELIO 

KLIENTAMS

1. Aktyvuokite Papildomą krepšelį iš savo 

Asmeninio krepšelio.

2. Perskaitykite ir sutikite su Papildomo 

krepšelio Reikalavimais ir sąlygomis

(T&C). 

Kai pirmą kartą aktyvuosite Papildomą 

krepšelį, jums atsidarys iššokantis langelis 

su Papildomo krepšelio T&C, su kuriais turite 

sutikti prieš tęsdami apsipirkimą. (T&C galite 

pasiekti visada, Papildomo krepšelio 

puslapio apačioje ir viršuje.) 

3. Parsisiųskite Užsakymo formą ir 

užrašykite kliento užsakymą.

Jūsų saugumui, paprašykite kliento 

pasirašyti užsakymo formą. (E-parašas yra 

galimas.) Atminkite, kad PV limito Papildomo 

krepšelio užsakymams nėra.  

4. Užbaikite užsakymo pildymą per 

Papildomą krepšelį.

5. Amway išsiųs prekes pristatymo adresu, 

nurodytu užsakyme.

Jeigu užsakymas bus pristatytas jums, jus jį 

turėsite pristatyti Klientui.

6. Išsaugokite pasirašytos užsakymo 

formos kopiją.

Saugokite pardavimo dokumento kopiją, 

kadangi jos gali paprašyti patikrinti Amway.

7. Sukurkite sąskaitą faktūrą, jei jos prašo 

Klientas.  
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Padėkite klientams 
užsiregistruoti: 
Geriau jums ir jiems

Papildomų krepšelių pirkimai nekvalifikuojami į Jūsų 

Core Plus+ Kliento pardavimo paskatą (CSI), o 

Papildomo krepšelio klientai moka daugiau. Taigi, jeigu 

Klientas nėra įsitikinęs dėl pirkimo naujame Amway 

puslapyje:

• Paaiškinkite Registruotam klientui teikiamas 

naudas: 

o Moka mažiau už produktus: AVS kaina 

+10%, palyginus su Papildomo krepšelio 

užsakymais ir Svečiais, kurie moka AVS 

kainą +25%*

o Turi prieigą prie specialių nuolaidų: Amway 

pasikartojančių užsakymų, Amway 

mėgiamiausių, Amway mėgiamiausių paketų, 

nemokamo pristatymo, jei užsakymai viršija 

nustatytą sumą.

o Jie gali pateikti užsakymus kada jiems 

patogu.

• Padėkite jiems užsiregistruoti. Išsiųskite 

registracijos nuorodą ir paaiškinkite paprastą 

procesą. 

• Parodykite naują apsipirkimo būdą.

*Kitas būdas į tai pažvelgti: Registruoti klientai moka 12% mažiau nei 

Papildomo krepšelio klientai ir Svečiai (jei svečio / Papildomo krepšelio 

kliento kaina yra 100%, tai Registruoto kliento kaina yra 88%). 


