
Registrace do Young Living

PRŮVODCE



Vytvořte si svůj účet na webových stránkách 

www.youngliving.com/cs_CZ

nebo se zaregistrujte s pomocí kvalifikovaných pracovníků na české
zákaznické lince 800 144 066

Budete potřebovat své osobní údaje a identifikační číslo registrátora (osoby,

která vás s Young Living propojila). Vytvoříte si své uživatelské jméno, heslo
a čtyřmístné číslo PIN.

Registrace je bezplatná a statut brand partnera je svobodný. 
Můžete si objednávat kdykoliv a v jakémkoliv množství. 

Jak získat neomezený přístup k produktům Young Living? 



Ihned nakupujete za velkoobchodní ceny bez závazku a ušetříte tak
24% oproti maloobchodním cenám

Získáváte esenciální oleje a produkty Young Living zdarma v hodnotě
20-60% vaší objednávky

V případě pravidelného měsíčního objednávání získáváte navíc 10-25%
z hodnoty své objednávky ve formě bodů, za které si nakupujete
produkty, které si sami vyberete

Získáváte přístup ke vzdělávacím materiálům

Získáváte příležitost budovat komunitu, budovat své podnikání a být
součástí jednoho z nejštědřejších plánů odměn v oboru 

Jaké jsou výhody brand partnerů Young Living?



Vyberte možnost STAŇTE BRAND PARTNEREM na horní liště obrazovky

Vyberte svou zem: CZECH REPUBLIC

Registrace na www.youngliving.com



Začněte!



V 1.kroku si můžete vybrat z nabídky startovacích sad
(nebo nemusíte a přesunete se k dalšímu kroku)



V 2.kroku se můžete přihlásit k tzv. autoshipu

O PROGRAMU ESSENTIAL REWARDS:

Můžete tak učinit i později a zde vybrat NE

Jedná se o měsíční objednávání (tzv.autoship), který je podmíněn pouze hodnotou objednávky 50 PV každý

měsíc. Datum objednání můžete průběžně měnit podle potřeby, systém je flexibilní. Registrace do programu je

nezávazná, takže ji lze kdykoliv ukončit emailem na zákazické oddělení. Se zákaznickou linkou jde také

vykomunikovat jeden měsíc odkladu objednávky v roce, bez přerušení kontinuity získávání bodů a dárků.

Produkty můžete vybrat až později přímo
v prostředí vaší virtuální kanceláře



Levnější poštovné

Body za každou objednávku, za které můžete
kdykoliv objednat a "zaplatit"

Exkluzivní věrnostní dárky po 3, 6, 9 a 12 měsících

Možnost příjmu viz Plán odměn: 

Co získáváte zapojením se do programu Essential Rewards?
Produkty zdarma za objednávky v hodnotě 120 PV
a výše. Příklad měsíční promo akce:

1.-3. měsíc sbíráte 10% z hodnoty objednávky
4.-24.měsíc sbíráte již 20% z hodnoty objednávky
Od 25.měsíce sbíráte navždy 25% zpět ve formě bodů

https://issuu.com/yleurope/docs/yltrai
lblazercomp_plan_v2_eur_cs



V dalším kroku vyplňte údaje o sobě



Zadejte unikátní přihlašovací údaje a potvrďte, zdali jste osoba nebo firma

Zadejte jedinečné uživatelské jméno

Vše si zapište :-)
Zadejte své heslo kombinací malých
a velkých písmen a číslic

Zadejte 4-místné číslo pro komunikaci se zákaznickou linkou



A potvrďte smluvní podmínky



Nyní se nacházíte v prostředí vaší virtuální kanceláře

Zde vidíte své jméno
Zde ovládáte 
všechny předvolby 
virtuální kanceláře

Pokud ještě nejste v programu Essential Rewards, uvidíte zde
"0,00 NEZAREGISTROVÁN"



Nastavte si platby
Rozklikněte řádek MŮJ ÚČET a následně MOJE PENĚŽENKA

Zde připojíte platební kartu

Všechny předvolby jsou nyní nastavené
pro vytvoření objednávky



Pokud na objednávku spěcháte a potřebujete
ji co nejdříve, můžete požádat o ruční
zpracování zde, nebo zavolat na zák.linku

Objednávky v programu Essential Rewards (zkr.ER)
Pokud jste v programu měsíčního objednávání zaregistrovaní, po rozkliknutí
ODMĚNY ESSENTIAL REWARDS uvidíte 6 panelů, odkud ovládáte předvolby k ER. 

Zde můžete kdykoliv změnit datum zpracování objednávky v daném
měsíci. Do půlnoci vybraného dne můžete objednávku ještě upravovat.

 První panel je vstupem
do uložené objednávky,
kterou zde také měníte
a upravujete dle potřeby

Uloženou objednávku 
již nemusíte nijak
POTVRZOVAT. 
 Proběhne automaticky.



Jednorázové objednávky

Pokud si přejete objednat jednorázově,
klikněte zde a otevře se vám celá
katalogová nabídka pro výběr

Položky uložené při jednorázovém objednávání se vám
zobrazí číslem v KOŠÍKU. Pro kontrolu: při zadávání
objednávky přes ER, je KOŠÍK PRÁZDNÝ (0)

Vyberte kategoriiMůžete také hledat
dle názvu/čísla



Zde vidíte součet

Cena s daní bez dopravy

Vyberte si z každé kategorie položky

Přejděte na pokladnu, potvrďte
platbu a dodací adresu. 
U jednorázové objednávky je postup
stejný jako u klasických eshopů.  

Dole na obrazovce pod jednotlivými
položkami katalogu najdete váš výběr

Jednorázovou objednávku
narozdíl od ER objednávky
VŽDY POTVRZUJETE

Stejným způsobem objednáváte,
když chcete využít vaše
nahromaděné body z ER
objednávek a nakoupit za ně. 
U potvrzení platby pouze
zaškrtnete možnost uplatnění
bodů a zaplatíte jen poštovné.

PV



Informace k přepravě a dodání 
Z vámi vybraných esenciálních olejů a produktů Young Living se můžete těšit už za týden od
objednání i přesto, že k vám putují přes několik zemí Evropy z centrálních skladů.

Objednávky ER jsou zpracovány většinou druhý den a poté trvá 3-5 dní expedice a dodání. Prakticky
je to 7 dní od data ER objednávky/od zaslání jednorázové objednávky.

Váš balíček přiveze spolehlivá přepravní služba DPD.

Cena za zásilku je velmi příznivá, vzhledem k dodání ze zahraničí. Liší se podle váhy a typu
objednávky. Existují jen 3 základní sazby pro balíky (vč.DPH):

6,04 EUR - zlevněná sazba pro ER objednávky a objednání za ER body.

9,67 EUR - sazba pro jednorázové objednávky
12,09 EUR - je nejvyšší sazba, pro větší balíky obsahující difuzéry a produkty Young Living kromě
esenciálních olejů

Obalové materiály jsou ekologické



Doplňující informace
Protože jde program Essential Rewards kdykoliv ukončit, je výhodné se při registraci a vaší první
objednávce do programu zapojit. Z této první objednávky již získáte body a zdarma dárek při dosažené
velikosti objednávky 120 PV. Často se stane, že hned v dalším měsíci vznikne potřeba doobjednat další
esenciální oleje a produkty z portfolia YL. Z vaší druhé objednávky tak získáte další dávku bodů. PO
USKUTEČNĚNÍ VAŠÍ DRUHÉ OBJEDNÁVKY JIŽ MŮŽETE NASBÍRANÉ BODY VYUŽÍT PRO OBJEDNÁVKU
ZDARMA. Poté můžete v případě potřeby od programu ER odstoupit kontaktováním zákaznické linky a
kdykoliv v budoucnu se znovu zapojit.

PRO SROVNÁNÍ: Při jednorázové objednávce získáváte taktéž produkty zdarma (viz Leták PV propagační
akce), ale až od hodnoty objednávky 190 PV. Nesbíráte body, které je možné směnit za produkty. Poštovné
je 9,64 nebo 12,09 EUR.

Uskutečnili jste již v daném měsíci JEDNORÁZOVOU OBJEDNÁVKU a nakonec jste se rozhodli, že budete
objednávat pravidelně? ZMĚNA JE MOŽNÁ. Pokud se ještě v tomto měsíci zaregistrujete do programu ER
přes vaši virtuální kancelář a zároveň kontaktujete zákaznickou linku s žádostí o změnu jednorázové
objednávky na ER objednávku, zpětně vám ji změní a připíší body na váš účet. 



Doplňující informace
Aktuální nabídku produktů PV propagační akce Essential Rewards na daný měsíc najdete ve své virtuální
kanceláři v sekci MATERIÁLY PRO ČLENY

Zkratka PV = Product value

PRO ZÍSKÁVÁNÍ PROVIZÍ z objednávek dalších členů, vámi zaregistrovaných, je podmínkou právě vaše
členství v Essential Rewards a objednávka v hodnotě 100 PV (50 PV v prvních třech měsících vašeho
členství). PROVIZE v EUR za předchozí měsíc se zobrazují ve vaši virtuální kanceláři na hlavní stránce
nejpozději 15.dne a je možné je využít na zaplacení vašich objednávek zasláním žádosti o ruční zpracování
objednávky na zákaznickou linku. 

Pro nákup za nasbírané body je potřeba využít samostatnou jednorázovou objednávku, kde je potřeba
zaškrtnout uvedené položky, které chcete zakoupit za body ER (v části PLATBA). Platí se pak pouze
poštovné, v případě malých zásilek je to pouze cca 160 Kč (6,04 EUR)

Pokud máte dotazy a potřebujete pomoci, obraťte se na vašeho sponzora nebo na zákaznickou linku
emailem sluzbyzakaznikum@youngliving.com, případně telefonicky na číslo 800 144 066 (v pracovní dny
od 9 do 17 hodin).



"Dopřejte si život
plný vůní a
hojnosti"

PRŮVODCE ZPRACOVALA:

Ing. Petra Babinská
Nezávislý distributor Young Living

ID 15279935
petrababinska@seznam.cz


