Hoe een nieuwe distributeur in te schrijven

(kort)

Inschrijven van een nieuwe distributeur is gemakkelijk, 2 opties:
A. De nieuwe distributeur schrijft zich zelf in
Voordeel:
De nieuwe deelnemer beschikt zelf over zijn eigen gegevens,
- naam, adres, telefoonnummer, plaats, sofinummer
- kiest eigen naam voor zijn LifeWave-site en zijn password
- kan zijn eigen pakketkeuze maken
- heeft zijn eigen creditcardgegevens bij de hand
MAAR Let op:
a. geef de nieuwe deelnemer deze instructie, opdat deze gemakkelijk door
het – op zich eenvoudige – inschrijfproces gaat.
b. Als de nieuwe deelnemer zichzelf inschrijft heb je slechts indirect invloed
op de plaats waar de nieuwe deelnemer door het computersysteem wordt
geplaatst. Belangrijk is alleen dat je invloed kunt uitoefenen of de nieuwe
deelnemer in je linker- dan wel je rechterpoot geplaatst wordt.
Dit kan door in je eigen ‘backoffice’ (je komt automatisch in je backoffice
als je inlogt met je distributeurnummer en password) te kiezen (in het
bovenste menu) voor kopje “profile” en daaronder links voor “preferred
placement”.
Vul hier in “left” (links) of “right” (rechts), zijnde de plaats waar je de nieuwe
deelnemer onder jou automatisch geplaatst wil zien.
Dus als je al een nieuwe distributeur in je linkerpoot hebt, zet “preferred
placement” dan op rechts. Heb je vervolgens 2 nieuwe distributeurs
aangebracht, die dan beide in je rechterpoot terecht zijn gekomen; zet dan
de “preferred placement” weer op links, zodat de verhouding weer herstelt
wordt ( 2 links, 2 rechts)
B.

Jij schrijft de nieuwe distributeur in
Voordeel
Jij kunt als distributeur inloggen in je eigen backoffice en kunt daar bij het
inschrijven exact de plaats bepalen waar je de nieuwe deelnemer onder jou in
de keten plaatst.
MAAR Let op:
een groot nadeel is dat de nieuwe deelnemer aan jou al zijn gegevens moet
verstrekken, niet alleen al zijn/haar NAWT gegevens en sofinr, maar ook bijv.
alle creditcardgegevens. Niet iedereen vindt dit prettig.
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Instructie: Hoe in te schrijven ?
Inschrijven van een nieuwe distributeur is gemakkelijk, 2 opties:
De nieuwe distributeur schrijft zich zelf in
a. Geef de nieuwe distributeur jouw ‘eigen’ distributeurnummer
b. Hij/Zij gaat nu naar de website www.lifewave.com en kiest in het
topmenu “sign-up”, (niet voor log-in)

c. De nieuwe distributeur schrijft zich dan automatisch in jouw keten onder
jouw sponsorship in
d. Hij/Zij komt in het scherm “I agree” (ik ga akkoord met voorwaarden)
Zie verder stap 1 hieronder.
Sponsor schrijft de nieuwe distributeur in
a. De nieuwe distributeur geef jou zijn/haar creditcardgegevens
b. Ga naar de website www.lifewave.com en log-in onder je eigen
distributeurnummer en password. Je komt dan in je ‘eigen’ backoffice.
c. Kies hier voor “genealogy” in het topmenu.
d. Kies daarna voor “graphic genealogy” in het linker menu.
e. Kies daar de “available” positie uit waar je de distributeur wilt plaatsen.
f. Daarna kom je in het scherm “I agree” (ik ga akkoord met voorwaarden)
Zie verder stap 1 hieronder.
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Stappen in het kort
STAP 1.
Verklaar je akkoord met de voorwaarden
STAP 2.
Kies je zelf in te schrijven voor Goud, Zilver of Brons en kies daarvan één van de
pakketten.
(Voor Goud en Zilver is voor nieuwe distributeurs variety pack 2 aan te bevelen)
STAP 3.
Vul je persoonlijke gegevens in:
- Naam, adres, plaats, telefoon, e-mail, burgerservicenummer
- Eventueel company naam (dan als zodanig zichtbaar voor de andere deelnemers)
- Kies een naam voor je “replicated site”, zichtbaar als www.lifewave.com/NAAM
- Kies een password om in te loggen
STAP 4.
Nu krijg je het “AUTOSHIP” menu.
Hier kies je het pakketje a $ 69,95 dat je 5-wekelijks toegestuurd wenst te krijgen.
Attentie:
Indien in een (5-wekelijkse) periode geen pakketje wordt afgenomen kom je
in die zelfde periode NIET in aanmerking voor enigerlei provisie: niet voor
aanbrengbonus, niet voor de gewone (cycling) provisie, noch voor de
bonusprovisie (matchingbonussen)
Ingeschreven op “autoship” geeft je de garantie te allen tijde voor alle
provisie-uitbetalingen in aanmerking te komen.
Het is in principe ook verstandig voor ‘autoship’ te kiezen omdat als je 2
nieuwe distributeurs aanbrengt en dezen op hun beurt dit ook weer redelijk
snel doen, je al na een maand meer aan provisie ontvangt dan diezelfde $
69,95
STAP 5.
Nu krijg je het menu, waarin je éénmalige bestellingen kunt doen.
Nieuwe distributeurs raden wij aan eenmalig het Lifewave boek a $ 19,90 en de
Acupunctuurkaart aan te schaffen a $ 6,00
STAP 6.
Als slot de invoer van de creditcardgegevens

Gefeliciteerd, je bent nu een nieuwe gebruiker / distributeur in de LiveWave familie
Ga naar http://www.lifewave-nederland.com voor alle Nederlandse documenten,
actualiteiten en informatie-, demonstratie- en sponsoravonden.
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Bepaal waar nieuwe distributeur in jouw keten geplaatst wordt!
Je doet dit als volgt:
I De nieuwe distributeur schrijft zich zelf in
Je kunt invloed uitoefenen op de positie van die inschrijving: als je onder “profile” in
je backoffice kiest voor “preferred placement” krijg je de volgende zin:
“Choose the preferred placement for new Distributor. This will be used when new
reps signup via the Personal Replicated sites”.
Je kunt kiezen voor de instelling “links” of ”rechts” en je kunt die instelling natuurlijk
regelmatig wijzigen
II Jij schrijft de nieuwe distributeur in
indien je de nieuwe distributeur op een specifieke plek in je keten wilt inschrijven is
het beter te kiezen voor “genealogy” in het topmenu, daarna in het linkermenu voor
“graphic genealogy” waarna je je ‘eigen’ keten in beeld krijgt. Je kunt de nieuwe
distributeur dan op elke beschikbare (available) plaats inschrijven door op de
betreffende “available” plaats te klikken. (zie voorbeeld hier onder)
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