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Amways 
online vejledning

OPRETTELSE AF 

MIN PERSONLIGE 

SIDE
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”Log ind” på Amway Online.
Klik på dit brugernavn og vælg ”Min personlige side” 
fra rullemenuen.

> vælg ”Opret en side”.

… eller
”Mit kontor”
> Sponsorering
> Leads Programme 

1. Almindelige indstillinger
Dit Amway-forretningsindehavernummer og 
placeringen af din Amway-konto vises øverst.
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2. Tema
Vælg tema for din hovedside fra listen over 
tilgængelige skabeloner. Disse repræsenterer de mest 
populære kategorier i Amways produktsortiment. Den 
skabelon, som du vælger, afgør baggrundsfarven på 
din personlige side:

4. Vis side
Del din side på Amways websted ved at 
vælge afkrydsningsfeltet Vis side.

3. Personligt URL-link
Du kan oprette et personligt URL-link til din side. Du 
kan f.eks. omfatte dit navn i URL’en. Indtast navnet 
i feltet for Personlig URL, og klik ”Gem”. 

Standardlinket og det tilpassede link (Personlig URL) vises 
under feltet Personlig URL. Du kan flytte til din Personlige 
side ved at klikke på linket.
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5. Afsnit for Personlige detaljer
I dette afsnit kan du se dit eget og andre 
kontoparters billede.

Vælg ”Muligheder for valg af profilbillede” for at 
vise dit foto.
Hvis du vil tilføje eller ændre et eksisterende foto, 
så klik på ”Rediger profil”.

For hver part kan du vælge ”Vis kun fornavn” eller 
lade det stå tomt, så hele navnet vises.

BEMÆRK: Denne mulighed 
viser det foto, der er i din 
Amway online konto. 

6. Afsnit for velkomstbesked
Du kan vælge en af de færdige velkomstbeskeder
eller oprette din egen for hvert sprog.

Velkomstbesked 
klik rullepil og foretag 
et valg.
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Vælg et sprog.

Rediger evt. beskeden. Når du begynder at taste, 
bliver dette en tilpasset besked. Gentag de to sidste 
trin for hvert sprog.

7. Afsnit om kontaktinformationer 
På din personlige side kan du vælge at vise dit 
telefonnummer eller e-mail, eller både 
telefonnummer og e-mail.

Klik på Kontaktinformationer for at vise rullepilen og 
vælge visning.

BEMÆRK: Disse oplysninger 
hentes først fra din profil. 
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Vælg Vis på personlig side for at få oplysningerne 
vist på din personlige side.

Vælg de applikationer, du ønsker at modtage 
beskeder fra.

Du kan vælge en e-mailadresse til at modtage beskeder 
fra din personlige side. Det kan være en af de andre 
kontoparters e-mail (tilgængelig i ”Min konto”)
eller en alternativ e-mailadresse.

Vælg standard-e-mailen, eller klik
”Tilføj e-mail” for at tilføje en unik e-mail.

Du kan tilføje link til dine sociale netværk-sider:

1. Klik ”TILFØJ socialt netværk”.
2. Vælg det sociale netværk, f.eks. Facebook.
3. Indtast URL-adressen for din sociale netværk-side.
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8. Anbefaling af varemærker
(katalogdel) sektion
Du kan vælge at vise anbefalinger af bestemte 
varemærker på din personlige side.

9.
Du kan vælge at vise både registrering som Amway-
forretningsindehaver og registrering som kunde på din 
personlige side, og derefter vælge den, der skal være den 
primære anbefaling, dvs. hvilken, der skal fremhæves på 
siden.

Alternativt kan du vælge at vælge at vise kun 
én mulighed.

Vælg Vis widget (fjern afkrydsning
for at skjule dette på din personlige side).

Klik på rullepilen for ”Vis registrering widget”. ... Og vælg ”Som kunde”, ”Som ABO”, 
”Ikke tilgængelig” eller ”Begge”.
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Hvis du vælger begge, så bedes du om at angive 
den primære valmulighed.

Når du har foretaget valg på din personlige side, 
skal du klikke på ”Gem”.

10. Statistisk komponentvisning
Du har en statistisk komponent på din personlige side, 
som viser antal besøg på din side som følger:
 tælling af unikke og samlede antal visninger for al tid
 tælling af unikke og samlede antal visninger for i dag 

Du modtager en advarsel, hvis din side ikke er 
udgivet endnu. Klik på ”Offentliggor side”, så 
modtager du en til advarsel.
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Du kan dele visningen efter dag eller måned og 
sammenligne visninger i løbet af bestemte perioder.

11. Skift dit foto i Min konto
Klik ”Rediger profil”, og så videresendes du til 
Min konto.

Klik på ”Ændr dine personlige oplysninger”.

Klik på ikonet for Rediger ved siden af hvor billedet vil 
blive vist.

Klik ”Vælg et billede for at uploade”.
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Placér billedet i rammen 
Og klik på ”Gem billede”.

Naviger til din billedfil på din enhed 
Og klik på ”Åbn”.


