
Papildu grozs ir Amway risinājums lojāliem klientiem, kuri nevar vai nevēlas iepirkties 

tiešsaistē. 

Lielāko daļu klientu iepriecinās tas, cik viegli ir orientēties uzlabotajā Amway vietnē, apskatīt 

Amway produktus un veikt pasūtījumus tiešsaistē. Bet dažiem klientiem nav piekļuves internetam, 

savukārt citiem, iespējams, nav ērti iepirkties tiešsaistē. Izmantojot papildu grozu, jūs varat 

iegādāties produktus šo izvēlēto klientu vārdā un dot viņiem piekļuvi Amway augstas kvalitātes 

produktiem.    

Izmantojot papildu grozu, jūs izvēlaties darboties kā starpnieks saskaņā ar papildu 

noteikumiem un nosacījumiem. Joprojām tiek piemēroti jūsu pamata ANU līguma 

noteikumi.

Kā starpnieks jūs piedāvājat produktus Amway vārdā, bet savā vārdā pieņemat klienta 

pasūtījumus un maksājumus un pārsūtāt maksājumu Amway. Klienti, kas tiek apkalpoti, izmantojot 

papildu grozu, maksā pilnu mazumtirdzniecības cenu, kas ir viesa cena (ANU cena + 25%) bez 

atlaides, ja vien Amway nav to atļāvis. Saskaņā ar Papildu groza noteikumiem un nosacījumiem 

jums jāiesniedz klientam kvīts (parakstīta pasūtījuma veidlapa) vai rēķins, kuru varat izveidot kā 

starpnieks (vai abi, ja tas tiek pieprasīts).  

Papildu grozs ir jāizmanto, lai apkalpotu klientus, kuri nevar vai nevēlas iepirkties Amway 

mājaslapā. 

Jūs nedrīkstat izmantot savu personīgo iepirkumu grozu klientu pirkumiem; tas ir paredzēts tikai 

produktiem, kas paredzēti jūsu patēriņam vai uzņēmējdarbībai (piemēram, produktu 

demonstrēšanai). Ja jūs vienlaikus pasūtāt produktus, izmantojot personīgo iepirkumu grozu un 

papildu grozu, jums jāmaksā tikai viena piegādes maksa. (Katram pasūtījumam var būt tikai viena 

piegādes adrese.)

Par papildu groza pasūtījumiem jūs nopelnāt PV/BV (balstoties uz ANU cenu) un 

mazumtirdzniecības peļņas daļu, bet ne Core Plus+ klientu tirdzniecības piemaksu (CSI).

Papildu grozs palīdz uzturēt lojālos klientus, kuri citādi varētu pārtraukt iepirkšanos Amway. Bet 

paturiet prātā: Core Plus+ CSI jums sniegs tikai apstiprināto klientu pārdošanas darījumi 

reģistrētiem klientiem, un papildu groza klienti nevar izmantot programmas un pakalpojumus, kas 

piedāvāti reģistrētiem klientiem (kas paredzēti, lai palielinātu klientu tirdzniecības apjomu un 

regularitāti).

Papildu grozs klientiem, kuri neiepērkas 

tiešsaistē
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KĀ APKALPOT PAPILDU GROZA KLIENTUS

1. Aktivizējiet papildu grozu no sava 

personīgā groza.

2. Izlasiet un apstipriniet papildu groza 

pakalpojumu sniegšanas noteikumus un

nosacījumus. 

Pirmo reizi aktivizējot papildu grozu, 

parādīsies uznirstošais logs ar papildu groza 

pakalpojumu sniegšanas noteikumiem, kas 

jums būs jāapstiprina, pirms varat turpināt. 

(Pakalpojumu sniegšanas noteikumiem 

jebkurā laikā varat piekļūt ekrāna "Papildu 

grozs" augšdaļā un apakšdaļā.)

3. Lejupielādējiet pasūtījuma veidlapu un 

reģistrējiet klienta pasūtījumu.

Drošības nolūkos saņemiet klienta parakstu 

uz aizpildītās veidlapas. (Digitālais paraksts 

ir pieņemams.) Ņemiet vērā, ka papildu 

grozu pasūtījumiem nav PV ierobežojuma.  

4. Apstrādājiet pasūtījumu, izmantojot 

papildu grozu.

5. Amway preces nosūtīs uz pasūtījuma 

piegādes adresi.

Ja preces tiek piegādātas jums, jūs tās 

piegādājat klientam.

6. Saglabājiet parakstītās pasūtījuma 

veidlapas kopiju.

Saglabājiet kopiju kā pārdošanas reģistru, jo 

Amway to var pieprasīt.

7. Pēc klienta pieprasījuma izveidojiet 

rēķinu.  
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Palīdzot klientiem reģistrēties: 

Labāk jums un viņiem

Papildu groza pirkumi nekvalificējas jūsu Core

Plus+ klientu tirdzniecības piemaksām (CSI), un

papildu groza klienti maksā vairāk. Tātad, ja klienti 

nav pārliecināti par iepirkšanos jaunajā Amway 

mājaslapā:

• Izskaidrojiet ieguvumus, kļūstot par reģistrētu 

klientu: 

o Mazāka maksa par produktiem: ANU 

cena + 10%, salīdzinot ar papildu groza 

klientiem un viesiem, kuri maksā ANU 

cenu + 25%*

o Piekļūstiet īpašām izmaksu 

samazināšanas akcijām: Amway 

atkārtotie pasūtījumi, Amway Most 

Loved, Amway Most Loved komplekti un 

bezmaksas piegāde pasūtījumiem, kuru 

summa pārsniedz noteiktu vērtību.

o Var veikt pasūtījumus jebkurā laikā.

• Palīdziet viņiem reģistrēties tiešsaistē.

Nosūtiet reģistrācijas saiti un paskaidrojiet 

vienkāršo procesu. 

• Parādiet jauno iepirkšanās veidu.
* Varat par to domāt arī šādi: Reģistrētie klienti maksā par 12% mazāk 

nekā papildu groza klienti un viesi (ja viesu/papildu groza klientu cena 

ir 100%, tad reģistrētā klienta cena ir 88%). 


