Sådan kommer du i gang!

Hjælp at hente.
Tillykke med dit valg om at få et kunde/distributør nummer hos Lifewave.
Du kan til enhver tid vælge at opgradere, dit pakke valg og der ved få gode
rabatter ved pakke køb.
Ønsker du selv blive aktiv distributør og dermed kunne få bonus mv. og
efterhånden opbygge en ”bi indtægtskilde”, er det også en mulighed såfremt du bliver ligeså glad som alle mine andre kunder / Distributører og
dermed ikke kan lade være med at anbefale produkterne til andre.

Få dit egen kundenummer hos Lifewave

Med dit nye kundenummer/distributør nummer kan du få adgang til en
verden af hjælp.
Som en del at Team Succes kan du få adgang til hjælpe filer og videoer på
hjemmesiden www.succespatching.dk . Derudover kan den, som har
introduceret dig til Lifewave hjælpe dig med at komme ind i relevante
Facebook grupper hvor der er mere end 10.000 Lifewave brugere, som
hjælper med vejledninger og besvare spørgsmål.
Selvfølgelig er der også meget god hjælp på Lifewave.com
Vær aldrig bange for at spørge, vi har alle sammen været nye i Lifewave
Rigtig hjertelig velkommen til Team Succes.

Den glade bruger
Oprettelse af

Har fået denne vejledning af:
Maj Westphal – uafhængig Lifewave Distributør
Distributørnummer: 829321
Telefonnummer: 245 245 20
Mail: maj.westphal@muninn.dk
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Starter kit/Fordels kundenummer eller
Startpakker sølv eller guld

Team Succes
Uafhængig Lifewave Distributører

2
Opret dig og få dit eget kundenummer/distributørnummer

HUSK !!!! at kun trykke engang på nedenstående:

Du kan vælge et ”Starter Kit” eller en af startpakkerne og dermed spare mange
penge fremover i det du kan købe Lifewave produkter distributør pris.

SÅDAN GØR DU:
Log på www.lifewave.com
Vælg Denmark
Tryk på knappen i højre hjørne ”Tilmeld”

HUSK !!!! at kun trykke engang på ”Process
Enrollment”
Dit kunde nummer kommer frem når ordren er registreret.

Hvis du vil købe til den billigste pris uden nogen forpligtigelser så tryk på den røde
knap ”Tilmeld”, så fremkommer dette skærmbillede:
OBS!
Du skal bruge det Sponsor-id/distributør
nummer, som står på denne brochure (dette er
Sponsor-id på den som har introduceret dig ti
Lifewave).

Tillykke nu har du fået dit kundenummer hos
Lifewave.
Husk at skrive det ned og husk dit password til
næste gang du vil købe produkter.
Fremover logger du bare på med dit 6 – cifret nr. og password.

Log på fremover
1. Log på www.lifewave.com

2. Vælg sprog
3. Klik på ”login” oppe i højre
hjørne
4. Username = dit 6-cifret
Kunde/distributørnummer og
password = valgte password
Tryk på ”Tilmeld”.
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Når du har markeret de produkter du vil købe i denne omgang, så scroller du ned i
bunden og trykker ”Continue”

Så fremkommer denne boks:

Hver OBS på Leverings metoden, hvis du vælger ”post” så kan der gå op til flere
uger, med DHL har du varerne fra Irland 2-5 hverdage efter bestilling.(og pakker
en forsikret)

Her skal du trykkke på ”I agree”
Så fremkommer denne boks:

Her vælger du med piletasten, ”Denmark” og trykker på ”Continue”
Så fremkommer denne boks :

Der ligger rigtig mange forskellige pakker man kan oprette sig med, du skal bare
Scrolle helt ned i bunden, der ligger Sølv og guldpakkerne, samt helt nederst
”Enrollment Starter Kit” og trykke på ”Continue” -
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1. Marker den pakke du ønsker at starte med
2. Klik på ”Continue”
Udfyld nedenstående (alt med røde stjerner* skal udfyldes – vær obs. På format
af fødselsdato mm/dd/aaaa):

1. Klik på ”Continue”
2. Du kommer nu ind på en side hvor du kan vælge ”Auto Ship”

Denne skal du blot springe over, og fortsætte til næste side hvor alle
produkterne kommer frem. Klik på continue i bunden af siden.
3.

På næste siden kan du evt. vælge enkelt produkter du vil købe, sammen
med dit start nummer/startpakke. Der scroller ned til du finder de
produkter du vil købe:

HUSK at
1 pakker koster 69,95/stk + moms
2 pakker koster 59,95/stk + moms
3 pakker koster 49,95/stk + moms.
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