
Program poleceń 
Klient Premium - proces



Od zaproszenia do rejestracji jako 

Klient Premium do potencjalnej 

konwersji na Dystrybutora



Krok 1 Klient Premium wchodzi na 
MyHerbalife.pl

Klient Premium zaprasza 

znajomego

Klient Premium przewija w dół, klika link 
„Poleć znajomego” i zostaje przekierowany 

na stronę „Poleć znajomego”. 



Krok 2
Klient Premium poleca 
Dystrybutorowi członka swojej 
rodziny lub znajomego, wysyłając 
zaproszenie np. przez WhatsApp 
lub e-mail.

Następnie może z łatwością wysłać kolejne 
zaproszenie lub sprawdzić swoje punkty i robić 

zakupy na MyHerbalife.pl.



Krok 3
Strona Klienta Premium

Zawiera informację o punktach, aktualnym poziomie 
i rabacie.

Na stronie znajduje się także link „Poleć znajomego” oraz 
wyjaśnienie korzyści płynących ze zdobywania punktów 

i wyższych poziomów rabatowych. 



Krok 1 Klient Premium wchodzi 
na stronę dedykowaną 
zaproszeniom.

Polecanie przez WhatsApp

Krok 2
Klient Premium potwierdza, 
że znajomy udzielił mu 
zgody na wysłanie 
zaproszenia. 



Krok 3

Klient Premium wysyła zaproszenie poprzez WhatsApp, 
kontaktując swoich znajomych z Dystrybutorem.



Krok 4

Klient Premium otrzymuje potwierdzenie, 
że zaproszenie zostało wysłane.



Krok 1 Klient Premium zaprasza 
znajomego poprzez e-mail.

Polecanie poprzez e-mail

Krok 2
Klient Premium potwierdza, 
że jego znajomy wyraził 
zgodę na wysłanie mu 
zaproszenia. 



Krok 3

Klient Premium otrzymuje potwierdzenie, 
że e-mail został wysłany.



Krok 1 Osoba polecana otrzymuje 
zaproszenie do kontaktu 
z Dystrybutorem na WhatsApp
lub mailem od Klienta 
Premium. 

Polecanie poprzez WhatsApp



Krok 2

Osoba polecana klika na link i zostaje 
przekierowana do strony Programu Klient 

Premium.  
Jeśli jest zainteresowana, 

klika przycisk „Tak, chcę go poznać”.



Krok 3

Osoba polecana zostaje przekierowana do 
formularza 

„Kontakt z moim Dystrybutorem”, podaje swoje 
dane i wyraża zgodę na kontakt ze strony 

Dystrybutora. 



Krok 4

Osoba polecana otrzymuje potwierdzenie, że 
zgłoszenie zostało wysłane. Czeka na kontakt 

ze strony Dystrybutora.



Krok 1

Dystrybutor nawiązuje kontakt

i zaprasza osobę poleconą

Gdy pojawi się nowa Osoba polecana to 
Dystrybutor otrzymuje taką informację emailem.



Krok 2

Dystrybutor otrzyma także powiadomienie 
na skrzynkę odbiorczą na MyHerbalife.pl.



Krok 3

Dystrybutor zobaczy oczekujące prośby 
o kontakt z osobami poleconymi od wszystkich 

swoich Klientów Premium.



Krok 4

Dystrybutor może zaprosić polecane osoby 
do zarejestrowania się: mailem lub za pomocą 

ulubionego komunikatora. Może wysłać 
zaproszenie np. poprzez WhatsApp. 



Krok 5

Unikalny link z zaproszeniem do rejestracji, jest 
generowany dla każdej osoby poleconej. W ten 

sposób pozostanie w linii danego Klienta 
Premium, który ją zaprosił. 

Klient 
Premium

1

Osoba 
polecana

1

Dystrybutor
1



Krok 1

Osoba polecana otrzymuje link z zaproszeniem, 
by mogła dołączyć do Programu 

Klient Premium. 

.

Osoba polecana postanawia 

dołączyć jako Klient Premium



Krok 2

Osoba polecana musi założyć swoje konto 
Herbalife Nutrition.



Krok 3

Dane Klienta Premium 1 i Dystrybutora 1/ 
Sponsora zostaną automatycznie uzupełnione w 

umowie online.



Krok 4

Osoba polecana uzupełnia swoje dane i  
akceptuje warunki polityki prywatności. Linia 

między Dystrybutorem 1 / Klientem Premium 1 / 
Klientem Premium 2 zostanie zachowana. 



Krok 5

Gdy osoba polecana zakończy proces rejestracji 
Klienta Premium, otrzyma potwierdzenie z numerem 
identyfikacyjnym Herbalife Nutrition. Klienta Premium 

może od razu przejść na stronę na MyHerbalife.pl, 
aby złożyć zamówienie.



Krok 6

Klient Premium otrzyma powiadomienie 
z informacją, że osoba przez niego polecona 

również zarejestrowała się jako Klient Premium.  



Krok 7

Dystrybutor otrzyma powiadomienie 
z informacją, że ma w swojej organizacji 

nowego Klienta Premium. 



Krok 1

Klient Premium otrzyma powiadomienie 
z informacją, że polecana przez niego osoba 

również zarejestrowała się jako Klient Premium. 

Polecenie znajomych przez 

Klienta Premium



Krok 2

Klient Premium będzie także mógł śledzić 
łączną liczbę poleconych znajomych, którzy 

również zarejestrowali się jako Klienci Premium. 

Krok 3

Klient Premium może wysłać kolejne 
zaproszenie, śledzić punkty i robić zakupy na 

MyHerbalife.pl 



Krok 1

Dystrybutor monitoruje aktywność 

Klientów Premium i polecających 

Dystrybutor może sprawdzać liczbę punktów 
uzyskanych przez zarejestrowanych Klientów 

Premium i Dystrybutorów 
w sekcji Moje Punkty na MyHerbalife.pl. 



Krok 2

W BizWorks możesz sprawdzić osoby z 
najlepszym wynikiem polecania. W ten sposób  

możesz odnaleźć Klientów Premium, którzy 
mogą być potencjalnie zainteresowani budową 
swojego biznesu (konwersją na Dystrybutora). 



Krok 3

W raporcie znajdują się dane o liczbie 
poleconych osób informujące, ile osób polecił 

dany Klient Premium oraz ile uzyskały Punktów 
Obrotu. 



Krok 4

Dystrybutor będzie mieć dostęp do pulpitu 
nawigacyjnego z oczekującymi osobami 

poleconymi. 



Krok 5

Dystrybutor będzie co tydzień otrzymywać 
powiadomienia o nowych osobach poleconych. 



Krok 1

Klient Premium zmienia status 

na Dystrybutora

Klient Premium otrzymuje powiadomienie, 
że ma 90 dni na konwersję na Dystrybutora, 

jeśli chce zachować w swojej linii poleconego 
przez siebie Klienta Premium (który zmienił swój 

status na Dystrybutora). 



Krok 2

Dystrybutor otrzymuje powiadomienie, 
by skontaktować się z Klientem Premium odnośnie 

możliwości biznesowych, gdy polecony 
przez niego Klient Premium zmienił status 

na Dystrybutora. 



Understand the referral journey

From being invited to sign up as a 

Preferred Customer to potentially
Convert to a Distributor

Korzyści dla Klientów 

Premium płynące 

z polecania znajomych

Polecaj znajomych, zdobywaj 

punkty

Dziel się Zapraszaj

Zdobywaj nagrody Przejdź na wyższy poziom


