
Existují dva způsoby:

Jak používat dárkové kupony?

Chytrý a jednoduchý způsob, jakým Vám můžeme prokázat svůj zájem!

Dárkové kupony Amway

O co se jedná?

Vyjádřete své poděkování někomu dalšímu tím, že své dárkové kupony převedete! Používejte je jako:

Sdílení kuponů znamená podporu!

Odměnu pro své loajální VPA 
a zákazníky.

Motivaci k obnovení nákupů 
pro neaktivní zákazníky a VPA.

Inspiraci pro nové zákazníky a VPA, 
aby vyzkoušeli nákupy s Amway. 

K osobním nákupům. Převeďte kupony na VPA v sestupné linii / 
Privilegovaného zákazníka plus / 

Registrovaného zákazníka.

NEBO

Pokaždé, když nakoupíte 
a dosáhnete měsíčně 
100 os. B.h., získáte 

2 dárkové kupony – každý 
v hodnotě 125 Kč. 

Jak to funguje?

Maximální počet 
kuponů, který můžete 
každý měsíc získat, je  

6  
v celkové hodnotě 

750 Kč.

Maximální počet 
dárkových kuponů pro 

osobní použití jsou  

2  
měsíčně.

Maximální počet 
dárkových kuponů, které 

můžete převést, je  

6  
za měsíc.

Pro převádění je 
stanoveno omezení ve 

výši maximálně  

2  
dárkových kuponů na 

osobu.

Pamatujte:

Dárkový kupon za doporučení najdete na internetových stránkách Amway vždy 1. dne každého měsíce. 
Nezapomeňte, že platnost dárkových kuponů vyprší vždy 28. dne každého měsíce. 

Své kupony najdete v sekci Moje kancelář. 

Zní to dobře?

Nejenže s nimi ušetříte a získáte cenové zvýhodnění na své další objednávky, ale dárkové kupony můžete také převést, 
a tak:

Proč si je oblíbíte?

Motivovat neaktivní VPA či 
Registrované zákazníky, aby se znovu 
spojili s Amway, a obnovit tak jejich 

zájem.

Nabídněte svým zákazníkům něco 
nového a zajímavého.

Odměňte své věrné zákazníky kuponem 
či kupony pro jejich další objednávku 

(platí pro objednávky v hodnotě 
minimálně 50 B.h.).

Pomoci novým VPA s další objednávkou 
(maximálně 2 kupony platné na nákup, 

objednávka minimálně za 50 B.h. na 1 kupon).

Motivujte potenciálního nového 
zákazníka / VPA, aby díky darovanému 

kuponu pro první nákup začali 
u společnosti Amway nakupovat.

+

Získávejte dárkové kupony a šiřte radost dál!

Jděte na to chytře! 

Dárkové kupony Amway jsou naším způsobem, jak Vám poděkovat a ocenit to, že jste s námi, 
nakupujete a propagujete výrobky Amway. Dárkové kupony můžete použít, abyste ušetřili peníze 

za nákup svých oblíbených výrobků Amway, ale to není vše!

Pokud převedete dárkové 
kupony někomu, kdo je 
nevyužije, můžete je Vy 
(původní vlastník) získat 
zpět a převést je někomu 

jinému.

- dárkové kupony nelze převádět v křížové ani vzestupné linii,  
- dárkové kupony může převádět na někoho jiného a brát zpět pouze původní vlastník,  

- osoba, která obdrží převedený kupon, ho nemůže převést dál, ale může ho použít.


