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РЕГИСТРАЦИЯ НА НОВИ КЛИЕНТИ  

ПРОЦЕДУРА 

 

 

Как се прави регистрация ? – кандидатът за регистрация трябва да 

закупи 5 продукта по свой избор, на клиентска цена (може и еднакви 

продукти, или тези които са му необходими, независимо от  цената). 

 

 

При регистрация, клиентът получава безплатно: 

 

• цветен каталог 

• ценоразписи 

• карта с Вашия собствен R№  

• подарък кремчета по 15 мл. - според общата цена на регистрацията: 

 

При регистрацията се получават подаръчни кремчета (15мл.) при покупка 

на стойнст: 

• 80CHF / 160лв. – крем Вива Актив и крем Чаено дърво 

• 100CHF / 200лв. - крем Вива Актив и крем Чаено дърво + крем Мащерка 

и Билков крем за крака 

 

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ПРИ РЕГИСТРАЦИЯ 

 

Най-добре е Консултантът лично да регистрира клиента като използва 

Бланка за регистрация и поръчка , правейки първата поръчка на клиента с 

доставка до адрес с наложен платеж. От там нататък Консултантът 

обяснява на клиента, че може сам да си поръчва продукти от сайта 

vivasan.bg или като изпрати имейл, използвайки: 

 

➢ При поръчка от сайта – Инструкции за създаване на акаунт в сайта и 

поръчки 

➢ При поръчка по имейл - Бланка за регистрация и поръчка 

 

 

Какви предимства дава регистрацията? 

 

Консултантът е необходимо да разясни на новия клиент предимствата, 

които той получава при регистрация: 

 

- Закупуване на продуктите с 23 % отстъпка– т.е. става „потребител с 

привилегии” 

https://www.aromagreenexpert.com/business-program-1
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- Ако желае, клиентът сам може да споделя на свои приятели и познати за 

продуктите на Vivasan и да ги регистрира при което получава Бонус 

Мотивация (разликата от клиентската и дистрибуторската цена на 

покупката), както и Обемни отстъпки всеки месец в зависимост от 

оборота направен от всеки клиент и спрямо Маркетинг плана на 

компанията. Тези бонуси могат да се използват за получаване на безплатни 

продукти до 3 месеца след генериране на бонуса. При използване бонусът 

не може да е повече от 60% от стойността на поръчката на клиента. 

 

- Обемната отстъпка започва да се начислява според плана на 

възнагражденията на Vivasan при поръчки на стойност над 132 лв на 

продукти.  

 

- Клиентската карта не го задължава да прави месечни или годишни 

покупки 

 

Ползване на натрупаните бонуси (Бонус Мотивация и Обемна 

отстъпка) 

 

Не забравяйте да КАЖЕТЕ НА НОВИЯ КЛИЕНТ, който сте регистрирали, 

че при пазаруване над 132 лв на покупка му се генерират 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ БОНУСИ. Тях може да използва като отстъпка при 

следващи покупки. Моята препоръка е винаги да проверявате във вашите 

отчети в лидерския портал и когато видите поне при първите 1-2 покупки 

на новия клиент, че е достигнал 4% и нагоре от маркетинговия план – да 

му припомните да си вземе натрупания бонус при следващата покупка.  

 

Как да се вземе бонуса? Обикновено при следваща покупка от офиса 

автоматично го приспадат, но ТРЯБВА ДА СЕ ПЛАТИ С НАЛОЖЕН 

ПЛАТЕЖ,   не по банков път. 

 

    Точната сума на генерираните  месечни бонуси и отстъпки, клиентът 

може да се научи като се свърже с офиса на Vivasan или изпрати запитване 

на имейл vivasanbg@yahoo.com и посочи своя Клиентски номер. 

Консултантът може, също така, да ползва и Лидерския портал, като влезе в 

своя индивидуалния акаунт. 

 

    Правилата за ползване на натрупани обемни отстъпки във Vivasan са, 

че те могат да получат /изцяло наведнъж или на части/ САМО през  

mailto:vivasanbg@yahoo.com
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следващите 3 месеца от момента в който са генерирани. След това се 

губят. По принцип от офиса автоматично ги приспадат при покупка, но 

трябва да се плати с наложен платеж. Сумата на бонуса не трябва да е 

повече от 60% от стойността на самата поръчка.  

 

 

 


