
Klientiem un potenciālajiem klientiem būs 

jāreģistrējas, lai varētu izmantot jauno Amway 

mājaslapu pēc tās darbības uzsākšanas. 

Turpinājumā tiks paskaidrots, kā jūs varat palīdzēt 

nākamajiem ANU, Pastāvīgajiem klientiem Plus un 

klientiem reģistrēties pie jums kā sponsoriem. Jaunā 

vietne piedāvā trīs veidus, kā to izdarīt:

Potenciālo klientu 
reģistrēšanās 

1

Mājaslapas katalogā atlasiet 

produktu, kas, jūsuprāt, ir 

visatbilstošākais attiecīgajam 

klientam/potenciālajam klientam.

Nosūtiet produkta saiti, lai ieinteresētu par 

daudziem pievilcīgajiem iepirkšanās piedāvājumiem.

2.1. Produkta lapā dodieties uz 

kopīgošanas joslu apakšējā 

labajā stūrī un nospiediet pirmo 

ikonu.

Atveras jauna lapa, un jūs varat redzēt, ka ir 

izveidota īpaša saite jūsu sponsorēšanai. 

Nospiediet “Kopēt saiti”.

Dodieties uz savu e-pasta kontu vai tādu ziņu 

lietotni kā WhatsApp, ja izmantojat mobilo 

ierīci. Ielīmējiet saiti e-pastā vai ziņojumā un 

vienkārši nosūtiet to klientam vai 

potenciālajam klientam, kuru vēlaties 

sponsorēt.

3.



2

Dodieties uz sadaļu “Mans birojs”, atlasiet 

“Sponsorēšana” un noklikšķiniet uz 

“Sponsorēšana, izmantojot 

uzaicinājumu”. Noklikšķiniet uz labās 

pogas “Kopīgot uzaicinājuma saiti”.

Nosūtiet reģistrācijas saiti, 

vienkārši to nokopējot un ielīmējot. 

2.

1.

Izvēlnē izvēlieties, vai reģistrācijas saite 

ir paredzēta jaunam ANU vai klientam, 

un nolaižamajā izvēlnē atlasiet 

reģistrācijas valsti.

Laukā apakšējā kreisajā stūrī jūs varat 

redzēt, ka tika izveidota īpaša saite 

jūsu sponsorēšanai. Nospiediet “Kopēt 

saiti”.

Dodieties uz savu e-pasta kontu vai 

tādu ziņu lietotni kā WhatsApp, ja 

izmantojat mobilo ierīci. Ielīmējiet saiti 

e-pastā vai ziņojumā un vienkārši 

nosūtiet to klientam vai potenciālajam 

klientam, kuru vēlaties sponsorēt.

3.



3

Sadaļā “Mans birojs” atlasiet 

“Sponsorēšana” un noklikšķiniet uz 

“Sponsorēšana, izmantojot 

uzaicinājumu”. Noklikšķiniet uz kreisās 

pogas “Reģistrēt jaunu pretendentu”.

Nosūtiet uzaicinājumu, lai saņēmējiem būtu 

vēl vieglāk reģistrēties.

2.

1.

Pirms uzaicinājuma nosūtīšanas 

atzīmējiet izvēles rūtiņu, lai 

apstiprinātu, ka saņēmējs ir pieprasījis 

no jums informāciju par Amway 

uzņēmējdarbības iespējām. 

Tagad nospiediet “Sūtīt uzaicinājumu”, 

un reģistrācijas uzaicinājums tiks 

nosūtīts tieši potenciālajam klientam.

3.

Ritiniet uz leju

A

A Izvēlnē izvēlieties, vai reģistrācijas saite ir 

paredzēta jaunam ANU vai klientam, un 

nolaižamajā izvēlnē atlasiet reģistrācijas 

valsti.

B Pēc tam aizpildiet potenciālā klienta 

kontaktinformāciju (t.i., vārdu un uzvārdu, 

dzīvesvietas valsti un uzaicinājuma valodu).

C Ja vēlaties, varat arī adresātam uzrakstīt 

atsevišķu ziņojumu. 

D Lai saņēmējam būtu vēl vieglāk, varat arī 

iepriekš aizpildīt papildu informāciju, kas 

nepieciešama reģistrācijai, piemēram, 

tālruņa numuru, dzimšanas datumu vai 

adresi.
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