Drodzy Partnerzy,
Wasze bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem.
Przygotowaliśmy dla Was zestaw dokumentów, linków oraz procedur,
które ułatwią Wam prowadzenie biznesu w warunkach domowych.

Zachęcamy – #zostańwdomu i działaj online!
WYSYŁKA DOKUMENTÓW
Prosimy o wysyłanie wszystkich dokumentów w formie elektronicznej na wsparcie online.
https://herbalife-econnect.hrbl.com/intelligentchannel/faces/createinquiry
Nie musicie chodzić na pocztę.

ZAMÓWIENIA ONLINE
Przy zamawianiu online pamiętajcie o wybraniu faktury w formie elektronicznej. Dzięki temu zawsze
będziecie mieli do niej dostęp. Załączamy link do filmu instruktażowego jak złożyć zamówienie online.
Przy wpisywaniu danych pamiętajcie o podaniu imienia, nazwiska oraz pełnego adresu doręczenia.
https://bit.ly/Jak_zlozyc_zamowienie_online
Jeżeli chcecie, aby firma Herbalife Nutrition przygotowywała faktury dla Was, prosimy o wypełnienie
dokumentu o nazwie Umowa na samofakturowanie.

WYSYŁKA PRODUKTÓW:
Swoje paczki możecie śledzić na bieżąco tutaj:
https://www.dpdpickup.pl/Zlokalizuj-paczke
Aby zamówione produkty trafiły wprost w ręce Waszego klienta, przy zamawianiu online należy wpisać
w adresie dostawy docelowy adres klienta. To ułatwi Wam dostarczanie produktów.

REJESTRACJA ONLINE
Swoją organizację możecie budować bez wychodzenia z domu. Nowych Partnerów rejestrujcie online.
Tu znajdziecie prezentację jak zdalnie zarejestrować nowego partnera:
https://bit.ly/Zostan_Partnerem_HN

ZGŁOSZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Jeżeli chcecie zgłosić działalność gospodarczą, prosimy o przesłanie wyciągu z CEIDG oraz oświadczenia
podatnika za rok bieżący.
Link do CEIDG: https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/Search.aspx

ZMIANA KONTA BANKOWEGO
Każdorazowa zmiana konta bankowego do przelewania środków wymaga wypełnienia dokumentu
o nazwie Formularz zmiany konta.

Po informacje o produktach, materiały promocyjne, grafiki, posty na media społecznościowe,
filmy instruktażowe i wiele innych zapraszamy na hncontent.com/pl oraz myherbalife.pl.

OFERTA BIZNESOWA
Chcecie pokazać ofertę biznesową Herbalife Nutrition?
Skorzystajcie z prezentacji HOM (Herbalife Opportunity Meeting), aby efektywnie przedstawić możliwości
współpracy.
Wykorzystajcie także nową, skróconą prezentację HOM dedykowaną wzmocnieniu systemu odpornościowego:
https://bit.ly/PrezentacjaHOM
Przedstawcie ideę Przewagi dzięki Partnerom:
https://bit.ly/PrzewagaDziekiPartnerom
Pokażcie na czym polega nasza filozofia jakości:
https://bit.ly/OdZiarnaDoProduktu

WŁAŚCIWA DIETA
Organizujecie szkolenia dotyczące właściwej diety i składników odżywczych?
Tu znajdziecie prezentacje, które pomogą Wam poprowadzić sesje szkoleniowe:
https://hncontent.com/d/yTDaCLDTMrQk/od-ywianie
oraz filmy video nagrane przez Członków Rady Naukowej Herbalife Nutrition:
https://bit.ly/ZdroweOdzywiane

SPRAWNY SYSTEM ODPORNOŚCI
Chcecie pokazać wagę sprawnie działającego systemu odporności?
Zajrzyjcie do materiałów: prezentacji, filmów video, artykułów i postów do wykorzystania
w mediach społecznościowych przygotowanych w ramach kampanii „Sprawny system odporności”:
https://hncontent.com/d/yTDaCLDTMrQk/sprawny-system-odporno-ci

PRODUKTY HERBALIFE NUTRITION
Chcecie przedstawić rzetelne informacje dotyczące produktów Herbalife Nutrition?
Sięgnijcie po sukcesywnie uzupełniane materiały produktowe, obejmujące prezentacje produktowe,
oraz materiały video:
https://hncontent.com/hub/132
https://bit.ly/MyHerbalifeProdukty
Podzielcie się nagraniem naszego CEO Dr Johna Agwunobi dotyczącym jakości odżywczej koktajli F1:
https://bit.ly/JakoscOdzywczaF1

PROMOCJE
Zachęcacie do udziału w promocjach Herbalife Nutrition?
Tu, w zakładce Promocje, znajdziecie informacje o bieżących akcjach promocyjnych:
https://pl.myherbalife.com/Eventsng/Home/

STREFA FITNESS
Prowadzicie lub zamierzacie prowadzić klub fitness online?
Aby mieć dostęp do gotowych treningów, odwiedźcie strefę fitness z licznymi filmami
instruktażowymi Samanthy Clayton:
https://hncontent.com/d/yTDaCLDTMrQk/strefa-fitness

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE
Potrzebujecie gotowych materiałów do wykorzystania w swoich mediach społecznościowych?
Znajdziecie je w poszczególnych zakładkach produktowych i dedykowanych kampaniom
(np. Sprawnemu Systemowi Odporności albo sponsoringowi) na:
https://hncontent.com/hub/132

BRANDING
Chcecie obrandować swój profil albo konto zoom?
Poniżej znajdziecie materiały brandingowe, w tym tła Herbalife Nutrition do videokonferencji zoom:
https://hncontent.com/d/yTDaCLDTMrQk/materia-y-zoom

Zawartość portali HNcontent i myherbalife wciąż się poszerza.
Sprawdzajcie na bieżąco i korzystajcie z udostępnianych
materiałów – tworzone są specjalnie dla Was!

