
Levamos a experiência Amway em direção ao futuro 
integrando os mais recentes princípios de comércio 
eletrónico no nosso ecossistema digital.

Design intuitivo

Um design com mais cor, moderno 
e intuitivo compatível com diferen-
tes dispositivos.

Início de sessão simplificado

Amway ID é o novo sistema global 
de identificação utilizado para ace-
der a todas as aplicações digitais 
da Amway. O Amway ID será o seu 
(ou do cliente) endereço de e-mail 
juntamente com a password. 
Novos Empresários Amway (EA) e 
Clientes deverão criar o respetivo 
Amway ID quando efetuarem o 
registo. Os atuais EA e Clientes 
utilizarão as suas credenciais 
atuais para iniciar sessão e mais 
tarde efetuarão a transição para o 
Amway ID.

Mais fácil para os clientes

Os clientes poderão efetuar o 
registo online e começar a comprar 
produtos imediatamente. Pode-
rão diretamente efetuar e gerir os 
pedidos através do site. Acesso 
ao historial de pedidos permitirá 
oferecer descontos personalizados, 
reforçar relações e expandir a base 
de clientes.

Compras inteligentes 

Os pedidos podem ser geridos por 
si ou pelos seus clientes. Descontos 
promocionais serão automatica-
mente calculados no carrinho de 
compras. Será mais fácil selecionar 
conjuntos de produtos e se uma 
devolução é necessária, os conjun-
tos apenas podem ser devolvidos 
com todos os produtos do mesmo. 
Devoluções, incluindo substituições, 
serão iniciadas e monitorizadas 
num processo paralelo. Iremos tam-
bém reintroduzir a possibilidade de 
efetuar pedidos online de grupo.

O meu escritório

Novas e melhoradas ferramentas 
permitem apoiar o seu negócio 
diariamente. Irá encontrar informa-
ção clara sobre cupões, pedidos e 
registo de potenciais patrocinados 
e transações de clientes. Será fácil 
aceder a informação financeira sobre 
saldos na sua conta assim como 
declarações de bónus eletrónicas. 
Poderá também aceder ao mapa das 
linhas de patrocínio (LOS) através do 
menu O meu escritório.

Dados mais seguros 

Devido à nova forma de iniciar 
sessão, o registo de co-candidatos 
originará na criação de perfis Amway 
ID independentes ainda que parte 
do mesmo negócio. Isto significa cre-
denciais de login únicas para aceder 
ao site e os detalhes de cartão de 
crédito pessoais obviamente perma-
necerão privados e confidenciais. 
Os EA e os clientes poderá gerir as 
suas credencias de início de sessão 
(e Amway PIN) através do novo site, 
sem necessitar de contactar o depar-
tamento de apoio ao cliente.

DESCUBRA O SEU  
NOVO SITE

USABILIDADE CLIENTES / COMPRAS NEGÓCIO

AJUDA
Se necessitar de ajuda durante o registo ou ao efetuar um pedido, existe um ícone 
de ajuda que o levará a uma lista de perguntas mais frequentes. Se não encontrar a 
resposta que procura poderá enviar a sua questão diretamente para o departamento 
de apoio ao cliente da Amway.

OLÁ,      NOVO SITE.


