
#podnikanionline

 

Vážení zákazníci a Členové HN,

jak jste se sami přesvědčili, práci online se v dnešní době nevyhneme.
Pro někoho z vás je to běžná rutina a pro jiné zase kompletní změna
pracovního systému. Připravili jsme pro vás seznam dokumentů,
odkazů a postupů, které vám pomohou a usnadnit práci ve vašem online
podnikání a zároveň zákazníkům poskytujeme přehled o nejaktuálnějších
informacích a novinkách v Herbalife Nutrition.

https://bit.ly/DPD_Sledujte_svoji_zasilku

PRO ZÁKAZNÍKY

PRODUKTY HERBALIFE NUTRITION

PRO ČLENY HN

SLEDOVÁNÍ ZÁSILKY
Vaši zásilku můžete sledovat online na níže uvedeném odkaze:

Při objednávání online můžete zadat adresu zákazníka jako dodací adresu, což usnadní dodání produktů vám
i vašim zákazníkům.

http://bit.ly/ONLINE_REGISTRACE

ONLINE REGISTRACE
Budujte svoji organizaci z pohodlí vašeho domova. Zaregistrujte své nové partnery online.
Link na video, jak registrovat nové Členy online:

 

 

 

 

http://bit.ly/OBJEDNAVANI_ONLINE

OBJEDNÁVÁNÍ ONLINE
Při objednávání online nezapomeňte vybrat možnost odeslání faktury v elektronické formě na váš e-mail. 
Link na video, jak objednat online:

Vždy nejaktuálnější Produktová brožura na dosah:
https://herbalifeproductbrochure.com/cz/book.html

Nejnovejší TODAY magazín k dispozici:
https://herbalifetoday.com/cz/#

HERBALIFE NUTRITION BLOG
INSPIRACE PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL v podobě Herbalife Nutrition BLOGU:
https://hncontent.com/hub/157

TELEGRAM
Připojte se na náš NUTRIČNÍ ZPRAVODAJ CZ přes TELEGRAM!

NUTRIČNÍ ZPRAVODAJ CZ: http://bit.ly/NUTRICNI_ZPRAVODAJ_CZ



https://bit.ly/2W0J80q

https://bit.ly/2zaZDOe

https://bit.ly/2zaZDOe

VYSTAVOVÁNÍ FAKTUR
Pro výplatu provizí, prosím vyplňte:

Oprávnění k vystavování samofaktur:

Formulář pro bankovní údaje:

Přiložte následující dokumenty:
- Výpis z živnostenského rejstříku.
- V případě, že jste registrováni k platbě DPH, osvědčení o DIČ.

 

 

Pokaždé, když změníte svůj bankovní účet, který používáte pro příjem provizí, aktualizujte, prosím,
své bankovní údaje a vyplňte Formulář pro bankovní údaje:

ZMĚNA BANKOVNÍHO ÚČTU

Informace o produktech, propagačních materiálech, grafice, příspěvcích na sociálních médiích,
instruktážních videí a daleko více najdete na https://hncontent.com/ po zvolení země Česká republika.

PODNIKATELSKÁ PRÍLEŽITOST
Budování vztahu se zákazníky:

Přidaná hodnota vytvořená distributory:

https://bit.ly/Bute_jinym_Distributorem

https://bit.ly/Budte_jinym_Distributorem

ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL
Marketingové materiály ke kampani Odolné zdraví - posty na sociální sítě, videa, prezentace:
https://hncontent.com/d/WzrdEqgPq3B9/odolne-zdravi

MARKETINGOVÝ PLÁN
Jednoduché vysvětlení marketingového plánu:

http://bit.ly/MARKETINGOVY_PLAN

PRODUKTY HERBALIFE NUTRITION
Chcete poskytovat správné a spolehlivé informace o produktech Herbalife Nutrition?
Získejte informace o materiálech, které se postupně doplňují, včetně prezentací produktů a videí:

https://hncontent.com/hub/157

BRANDING
Chcete obrandovat svůj profil nebo účet ZOOM?
Níže najdete materiály na budování značky, včetne pozadí Herbalife Nutrition pro videokonference se zoomem:

https://bit.ly/3ik4But



 

TELEGRAM
Abyste byli jako první v obraze, připojte se k nám prostřednictvím kanálu
NUTRIČNÍ ZPRAVODAJ CZ přes TELEGRAM!

NUTRICNÍ ZPRAVODAJ CZ:  http://bit.ly/NUTRICNI_ZPRAVODAJ_CZ

Obsah portálu HN Content se neustále rozšiřuje.
Pravidelně kontrolujte a používejte poskytnuté
materiály - jsou vytvořené speciálně pro vás!

CENÍKY
PDF ceníky vždy po ruce:

https://bit.ly/3dWDLoy



VYTVOŘENÍ ONLINE ÚČTU

 

 

Vytvoření online účtu je ješte jednodušší! Přejděte na stránku Myherbalife.cz a klikněte na položku
„Přihlaste se a nebo vytvořte Online účet”.

Následně klikněte na „Vytvořit účet“



 

 

V dalším kroku vyplňte volná pole – zadejte svou e-mailovou adresu, zvažte své heslo a potvrďte ho.

Klikněte na položku „Vytvořit účet“.

Následně prosím, zadejte své ID číslo a PIN kód (který jste obdrželi po registraci Vaší smlouvy na Váš
e-mail).

Tip: Pokud Vám PIN nebyl odeslán, můžete si ho vyžádat přímo v tomto kroku pomocí „Zapomněl
jsem PIN“ a bude Vám zaslán na Váš e-mail. Pokud PIN neobdržíte ani přesto, kontaktujte, 
prosím, Vaši členskou podporu.

Následně prosím, klikněte na „Pokračovat“



 

 

Už je pouze potřeba, abyste odpověděli na 3 bezpečnostní otázky dle vlastního výběru.

Klikněte na tlačítko „Dokončit“

DŮLEŽITÉ – zapamatujte si vše, co zadáte během vytváření Vašeho konta – hesla, velká písmena,
speciální znaky a bezpečnostní otázky – odteď se budete přihlašovat pomocí nich. Pokud byste
zapomněli heslo a budete si ho obnovovat pomocí systému, bude od Vás žádat odpověď na jednu 
z otázek, které jste si vybrali.

GRATULUJEME – právě jste si vytvořili svůj účet – 
navštivte stránky MyHerbalife.cz !!!


