
Stranke in potencialni NAP-i/Stalni kupci plus se 

morajo registrirati, da bodo po lansiranju lahko 

uporabljali novo Amwayevo spletno stran. 

V nadaljevanju je razloženo, kako lahko novim NAP-

om, Stalnim kupcem plus in Strankam pomagate, da 

pri registraciji kot osebo iz skupine nad njimi izberejo 

vas. Nova spletna stran vam za ta namen ponuja tri 

načine:

Registriranje potencialnih 
NAP-ov/Stalnih kupcev plus 

1

V katalogu spletne strani izberite izdelek, 

za katerega menite, da je najprimernejši 

za določeno Stranko/

potencialnega NAP-a/Stalnega 

kupca plus.

Pošljite povezavo do izdelka, da jim vzpodbudite 

zanimanje o številnih privlačnih ponudbah.

2.1.
Na strani izdelka v vrstici za deljenje 

spodaj desno pritisnite prvo ikono z 

leve strani.

Odpre se nova stran s prikazano posebno 

povezavo za vaše sponzorstvo. Pritisnite 

»Kopiraj povezavo«.

Odprite svoj e-poštni račun ali aplikacijo za 

pošiljanje sporočil, kot je WhatsApp, 

če uporabljate mobilno napravo. Povezavo 

prilepite v e-poštno sporočilo ali v sporočilo 

znotraj druge mobilne aplikacije za pošiljanje 

sporočil in jo enostavno pošljite Stranki ali 

potencialnemu NAP-u/Stalnemu kupcu plus, 

ki ga želite sponzorirati.

3.



2

Odprite zavihek Virtualna pisarna, izberite 

Sponzoriranje in kliknite »Vabila za 

sponzoriranje«. Kliknite desni gumb »Deli 

vabilo v obliki povezave«. 

Pošljite povezavo za registracijo 

z enostavnim kopiranjem in lepljenjem. 

2.

1.

V meniju izberite, ali je povezava za 

registracijo namenjena za Novega NAP-a 

ali za Stranko in s spustnega menija 

izberite državo registracije.

V polju spodaj levo lahko vidite, da je bila 

ustvarjena posebna povezava za vaše 

sponzoriranje. Pritisnite »Kopirajte 

povezavo«. 

Odprite svoj e-poštni račun ali aplikacijo za 

pošiljanje sporočil, kot je WhatsApp, če 

uporabljate mobilno napravo. Povezavo 

prilepite v e-poštno sporočilo ali v sporočilo 

znotraj druge mobilne aplikacije za pošiljanje 

sporočil in jo enostavno pošljite Stranki ali 

potencialnemu NAP-u/Stalnemu kupcu plus, ki 

ga želite sponzorirati.

3.



3

Odprite zavihek Virtualna pisarna, izberite 

Sponzoriranje in kliknite »Vabila za 

sponzoriranje«. Kliknite levi gumb 

»Registracija novega člana«.

Pošljite povabilo, da prejemnikom 

registracijo še bolj olajšate.

2.

1.

Pred pošiljanjem povabila potrdite polje, s 

pomočjo katerega potrjujete, da je 

prejemnik od vas zahteval informacije o 

Amwayevi poslovni priložnosti. 

Zdaj pritisnite »Pošlji povabilo« in povabilo 

za registracijo bo poslano naravnosti 

potencialnemu NAP-u/Stalnemu 

kupcu plus.

3.

Pomaknite se 

navzdol

A

A V meniju izberite, ali je povezava za 

registracijo namenjena za Novega NAP-a 

ali za Stranko in s spustnega menija 

izberite državo registracije.

B Nato izpolnite kontaktne podatke 

potencialnega NAP-a/Stalnega kupca plus 

(npr. ime in priimek, država stalnega 

prebivališča in jezik povabila).

C Če želite, lahko prejemniku napišete tudi 

osebno sporočilo. 

D Prejemniku lahko postopek še dodatno 

olajšate tako, da vnaprej izpolnite dodatne 

podatke, ki so potrebni za registracijo, kot 

so telefonska številka, datum rojstva ali 

naslov.

B

C

D

A

B

C

D


