
Klientai ir potencialūs klientai turės 

užsiregistruoti, kad galėtų naudotis nauja Amway 

svetaine, kai ši bus pristatyta. Toliau aiškinsime, 

kaip galite padėti būsimiems AVS, Nariams plius 

ir Klientams užsiregistruoti po jumis. Nauja 

svetainė siūlo tris būdus, kaip tai galima padaryti:

Potencialių klientų 
registravimas 

1

Pasirinkite prekę iš svetainės 

katalogo, kuri, jūsų manymu, bus 

tinkamiausi potencialiam Klientui.

Išsiųskite prekių nuorodas, kurie sudomins 

galimus klientus patraukliais pasiūlymais.

2.1. Prekės puslapyje eikite į apačią, 

čia dešinėje pamatysite 

dalinimosi juostą. Paspauskite 

pirmą piktogramą.

Jums atsidarys naujas puslapis kuriame galite 

pamatyti specialią rėmimo nuorodą. 

Paspauskite „Kopijuoti nuorodą“.

Eikite į savo el. paštą arba į kitas pokalbių 

programėles, pavyzdžiui, „Messenger“ ar 

„WhatsApp“. Nukopijuokite nuorodą į el. laišką 

ar pranešimo langą ir išsiųskite Klientui arba 

potencialiam klientui, kurį norėtumėte remti.

3.



2

Eikite į Mano biurą, pasirinkite Rėmimą ir 

paspauskite „Rėmimas per kvietimą“.

Paspauskite mygtuką iš dešinės „Dalintis 

kvietimo nuoroda“.

Išsiųskite registracijos nuorodą

tiesiog ją nukopijuodami. 

2.

1.

Meniu dalyje pasirinkite, kam - Naujam 

AVS ar Klientui - yra skirta ši nuoroda 

bei registracijos šalį.

Apatiniame kairiajame lauke galite 

pamatyti, kad buvo sukurta speciali 

jūsų rėmimo nuoroda. Paspauskite 

„Kopijuoti nuorodą“.

Eikite į savo el. paštą arba į kitas 

pokalbių programėles, pavyzdžiui, 

„Messenger“ ar „WhatsApp“. 

Nukopijuokite nuorodą į el. laišką ar 

pranešimo langą ir išsiųskite Klientui 

arba potencialiam klientui, kurį 

norėtumėte remti.

3.



3

Mano biuro dalyje pasirinkite Rėmimą ir 

paspauskite „Rėmimas per kvietimą“.

Paspauskite mygtuką iš kairės 

„Užsiregistruoti naują pareiškėją“.

Išsiųskite kvietimą, kad gavėjams 

užsiregistruoti būti dar lengviau.

2.

1.

Prieš siųsdami kvietimą, pažymėkite 

langelį, kuriuo patvirtinate, kad gavėjas 

paprašė jūsų pateikti informacijos apie 

Amway verslo galimybes. 

Dabar paspauskite „Siųsti kvietimą“. 

Kvietimas registruotis bus išsiųstas 

tiesiogiai potencialiam klientui.

3.

Slinkite

žemyn

A

A Meniu dalyje pasirinkite, kam - Naujam 

AVS ar Klientui - yra skirta ši nuoroda bei 

registracijos šalį.

B Tuomet užpildykite galimo kliento 

kontaktinius duomenis (pvz., vardas ir 

pavardė, gyvenamoji šalis ir kvietimo kalba).

C Jei norite, taip pat galite parašyti 

individualų pranešimą gavėjui. 

D Kad gavėjui būtų dar lengviau, galite 

užpildyti ir kitą papildomą informaciją, 

reikalingą registracijai, pvz., telefono 

numerį, gimimo datą, adresą.
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A

B

C

D


