Kezdd itt! Első rendelés

Young Living tagságod létrehozása és az első rendelésed Európában! Ha már Young Living tag vagy, és 2. rendelésedre
készülsz, nézd meg, hogyan rendelhetsz hűségprogramunkon (Essential Rewards) keresztül!
A Young Living illóolajok segítségével megtaláltuk a megoldást szervezetünk minden egyes szervrendszerének
támogatására. Sikerült otthonunkat teljes mértékben biztonságossá tenni és megtisztítani a mérgező anyagoktól. Többé
nem kell aggódnunk, hogy milyen vegyi anyagokat lélegeznek be gyermekeink a szintetikus illatos gyertyák vagy a
hagyományos tisztítószerek használata miatt. A porlasztó állandóan megy nálunk, és az illóolajok mindig kéznél vannak.
Szenvedélyünkké és életcélunkká vált, hogy segítsünk azoknak, akik természetes megoldások segítségével szeretnének
javítani egészségükön. Ha valaki bele akar vágni a Young Living használatába, a Prémium Kezdőcsomag (Premium Starter
Kit) a legjobb választás. Rendelés előtt pillants rá a csomagra, és nézd meg, milyen előnyöket nyújt a családodnak! Nekünk is
ez volt az első választásunk, amikor csatlakoztunk a Young Living céghez.

Ha készen állsz az első megrendelésre, kérlek, nézd meg az alábbi rövid videót (kattints a képre a lejátszáshoz)! A Young
Living megrendelő rendszere angol nyelvű, ezért készítettünk egy részletes ismertetőt és videót a megrendelés menetéről,
hogy ne okozzon nehézséget. Ha megérkeznek a megrendelt olajok, nagyon szívesen felvesszük veled a kapcsolatot
virtuálisan, hogy további információt nyújtsunk a Young Living termékeiről. Nyugodtan küldj e-mailt bármikor a
lorand@ylmagyar.hu címre! A levélbe írd be, hogy Daróczi Zoltántól kaptál információt.

Gratulálunk! Ha a fenti videóban ismertetett lépéseket elvégezted, vagy követted a lenti utasításokat, sikerült létrehoznod
Young Living fiókodat, elvégezted az első rendelésedet és a YL Magyar csapat tagja lettél!

1. lépés:
Menj a Young Living európai honlapjára: www.youngliving.com/en_EU! Ez automatikusan kiválasztja a lakóhelyed szerinti
országot, Magyarországot. Ha más országban laksz, azt a Membership Details címszó alatt tudod kiválasztani.
Beléptetőként, illetve szponzorként a Mandala Életfa Kft. (Daróczi Zoltán) fog megjelenni (#11913919).

2. lépés:
Töltsd ki a személyes adataidat! Hozz létre egy felhasználónevet, jelszót és pin kódot (írd fel ezeket magadnak egy
biztonságos helyre!)! Ha cégként lépsz be, igazoló dokumentumokra is szükséged lesz. Vedd fel velünk a kapcsolatot a
részletekért!

3. lépés:

4. lépés:
Válaszd ki és helyezd a kosaradba a kívánt termékeket (ha nem boldogulsz, a videó részletesen bemutatja ennek a
menetét)! Ha kész van a lista, válaszd a „Checkout” gombot!

5. lépés:
Ellenőrizd, hogy helyes a címed, és tényleg a megvásárolni kívánt termékek szerepelnek a megrendelő listán! Válaszd a
„Standard” szállítási módot! A termékeket a Young Living horvátországi raktárából szállítják.

6. lépés:
Írd be Visa vagy Mastercard adataidat, és kattints a „Save” gombra az adatok elmentéséhez, majd a „Next Step” gombra! A
Young Living termékekért bankintézvénnyel is lehet fizetni, de ezt a Young Living magyar ügyfélszolgálatán keresztül kell
intézni ugyfelszolgalat@youngliving.com.

7. lépés:
Ha átnézted a rendelésedet, kattints a „Place Order” gombra a rendelés véglegesítéséhez!

Gratulálunk! Hamarosan üzenetet kapsz tőlünk, amelyben köszönteni fogunk a YL Magyar csapat tagjai között! Addig is
nézegetheted blogjainkat és videóinkat, ha többet szeretnél megtudni a termékekről.

