
Οι πελάτες και οι υποψήφιοι θα πρέπει να 

εγγραφούν για να μπορούν να χρησιμοποιούν τον 

νέο ιστότοπο της Amway μετά το λανσάρισμά του. 

Δείτε παρακάτω πώς μπορείτε να βοηθήσετε τους 

μελλοντικούς ABO, Member Plus και Πελάτες να 

εγγραφούν και να σας επιλέξουν ως τον ανάδοχό 

τους. Ο νέος ιστότοπος προσφέρει τρεις τρόπους 

εγγραφής:

Εγγραφή υποψηφίων 

1

Επιλέξτε το προϊόν από τον κατάλογο 

του ιστότοπου, το οποίο θεωρείτε ότι 

θα ενδιαφέρει περισσότερο τον 

πελάτη/υποψήφιο.

Στείλτε έναν σύνδεσμο ενός προϊόντος για να προκαλέσετε 

το ενδιαφέρον τους για τις τόσες ελκυστικές προσφορές αγορών.

2.1. Στη σελίδα του προϊόντος, μεταβείτε 

στη μπάρα κοινοποίησης κάτω δεξιά 

και πατήστε το πρώτο εικονίδιο.

Ανοίγει μια νέα σελίδα και μπορείτε να δείτε 

ότι δημιουργήθηκε ένας ειδικός σύνδεσμος 

για το άτομο του οποίου είστε ανάδοχος. 

Πατήστε στο «Αντιγραφή συνδέσμου».

Μεταβείτε στον λογαριασμό email σας ή σε 

ένα messenger όπως το WhatsApp, εάν 

χρησιμοποιείτε κινητή συσκευή. 

Επικολλήστε τον σύνδεσμο στο email ή στο 

μήνυμα και απλώς στείλτε τον στον πελάτη 

ή τον υποψήφιο που θέλετε να είστε ο 

ανάδοχός του.

3.



2

Μεταβείτε στην ενότητα Το γραφείο μου, 

επιλέξτε Αναδοχή και κάντε κλικ στο 

«Αναδοχή μέσω πρόσκλησης».

Κάντε κλικ στο δεξί κουμπί «Κοινοποίηση 

του συνδέσμου πρόσκλησης».

Στείλτε έναν σύνδεσμο εγγραφής απλώς 

αντιγράφοντας και επικολλώντας τον. 

2.

1.

Επιλέξτε στο μενού εάν ο σύνδεσμος 

εγγραφής προορίζεται για έναν νέο 

ABO ή πελάτη.

Σε ένα πεδίο κάτω αριστερά μπορείτε να 

δείτε ότι δημιουργήθηκε ένας ειδικός 

σύνδεσμος για το άτομο που θέλετε να 

είστε ο ανάδοχός του. Πατήστε 

«Αντιγραφή συνδέσμου».

Μεταβείτε στον λογαριασμό email σας ή 

σε ένα messenger όπως το WhatsApp, 

εάν χρησιμοποιείτε κινητή συσκευή. 

Επικολλήστε τον σύνδεσμο στο email ή 

στο μήνυμα και απλώς στείλτε τον στον 

πελάτη ή τον υποψήφιο που θέλετε να 

είστε ο ανάδοχός του.

3.



3

Μεταβείτε στην ενότητα Το γραφείο μου, 

επιλέξτε Αναδοχή και κάντε κλικ στο 

«Αναδοχή μέσω πρόσκλησης».

Κάντε κλικ στο αριστερό κουμπί 

«Εγγραφή νέου αιτούντος».

Στείλτε μια πρόσκληση για να κάνετε ακόμα πιο 

εύκολη την εγγραφή των υποψηφίων.

2.

1.

Πριν στείλετε την πρόσκληση, επιλέξτε 

το πλαίσιο για να επιβεβαιώσετε ότι ο 

υποψήφιος έχει ζητήσει από εσάς 

πληροφορίες σχετικά με την 

επιχειρηματική ευκαιρία της Amway. 

Τώρα πατήστε «Αποστολή 

πρόσκλησης» και η πρόσκληση 

εγγραφής θα σταλεί απευθείας στον 

υποψήφιο.

3.

Μετακίνηση

προς τα κάτω

A

A Επιλέξτε στο μενού εάν ο σύνδεσμος 

εγγραφής προορίζεται για έναν νέο ABO ή 

πελάτη και επιλέξτε από το αναπτυσσόμενο 

μενού τη χώρα εγγραφής.

B Στη συνέχεια, συμπληρώστε τα στοιχεία 

επικοινωνίας του υποψηφίου (π.χ. όνομα και 

επώνυμο, χώρα διαμονής και τη γλώσσα της 

πρόσκλησης).

Γ Εάν θέλετε, μπορείτε επίσης να γράψετε 

ένα προσωπικό μήνυμα στον υποψήφιο. 

Δ Για να διευκολύνετε ακόμη περισσότερο 

τον υποψήφιο, μπορείτε επίσης να 

συμπληρώσετε επιπλέον στοιχεία που 

χρειάζονται για την εγγραφή, όπως αριθμό 

τηλεφώνου, ημερομηνία γέννησης ή 

διεύθυνση.
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