
Wij nemen de Amway-ervaring mee naar de  
toekomst door de nieuwste e-commerce-principes  
e integreren in ons digitale ecosysteem.

Harmonieus Design

Een kleurrijker, moderner en 
intuïtiever ontwerp compatibel op 
verschillende apparaten.

Aanmelden nog makkelijker

De Amway ID is een nieuw identi-
ficatiesysteem dat wordt gebruikt 
voor toegang tot alle digitale Am-
way-toepassingen. Het bestaat uit 
uw individuele e-mailadres van uw 
(of de klant) en een wachtwoord. 
De Amway-ID wordt aangemaakt 
bij elke nieuwe registratie van een 
ABO of klant. Bestaande ABO’s 
en klanten kunnen hun huidige 
inloggegevens gebruiken om op de 
nieuwe pagina in te loggen en zul-
len in een later stadium overstap-
pen naar de nieuwe Amway ID.

Klanten met meer vrijheid

Klanten kunnen zich online regis-
treren en direct na de registratie 
beginnen met winkelen. Ze kunnen 
ook rechtstreeks online bestellingen 
maken alsook hun bestellingen be-
heren. Meer toegang tot de bestel-
geschiedenis van de klant stelt u in 
staat om klanten gepersonaliseerde 
kortingen te bieden, de klantrelaties 
te versterken en het klantenbestand 
uit te breiden.

Slim Winkelen 

Bestellingen kunnen makkelijker 
door u en uw klanten worden 
beheerd. Promotiekortingen worden 
automatisch in het winkelwagen-
tje berekend. Productbundels zijn 
eenvoudiger te selecteren en als 
een retour moet worden gemaakt, 
kunnen bundels alleen als comple-
te set worden geretourneerd. Alle 
retours, inclusief vervangingen, wor-
den ook geïnitieerd en bijgehouden 
in een volledig papierloos proces. De 
functie waarmee u groepsorders on-
line kunt plaatsen zal ook opnieuw 
worden geïntroduceerd.

Verbeterd Mijn Kantoor

Een gamma van nieuwe en verbe-
terde hulpmiddelen bieden u meer 
ondersteuning bij uw dagelijkse busi-
ness activiteiten. Duidelijke overzich-
ten bieden informatie over coupons, 
bestellingen, de registratiestatus van 
prospecten en klantentransacties. U 
krijgt gemakkelijk toegang tot finan-
ciële informatie zoals A/R waarde 
en bonusoverzichten. U blijft ook de 
bestaande LOS MAP in de sectie Mijn 
kantoor zien.

Uw gegevens nog beter beschermd 

Als gevolg van het nieuwe ID-sys-
teem zullen de mede-indieners in de 
registratie ieder een afzonderlijke 
Amway ID-profiel binnen hetzelfde 
ABO-bedrijf ontvangen. Dit betekent 
afzonderlijke inloggegevens voor 
toegang tot de website en afzonderlij-
ke creditcardgegevens voor betaling, 
die privé blijven. U en de klanten 
beheren uw eigen inloggegevens (en 
Amway PIN) via de nieuwe website, 
zonder de hulp van de verkooponder-
steuning.
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ONDERSTEUNING
Indien u of een klant hulp nodig heeft bij het registreren of winkelen, is er een 
Help-knop die toegang biedt tot een lijst met veelgestelde vragen. Als u het  
antwoord dat u zoekt niet kunt vinden, kunt u uw vraag rechtstreeks bij de  
Amway-klantenservice indienen.

MAAK KENNIS MET 
UW NIEUWE WEBSITE

HALLO,      NIEUWE WEBSITE.


