
Bunun iki yolu vardır:

Hediye Kuponları nasıl kullanılır?

YENİLENEN AMWAY HEDİYE KUPONU PROGRAMI

Paylaşmak değer vermek demektir!
Hediye Kuponlarınızı başkalarına aktararak onlara değer verdiğinizi gösterebilirsiniz. Hediye Kuponlarını 
aktararak:

Alt grup ASG’lerinize ya da 
Kayıtlı Müşterilerinize hediye 

edebilirsiniz.

Aktif olmayan müşterileri ve ASG’leri 
yeniden alışverişe yönlendirmek için 

onları motive edebilirsiniz.

Yeni müşterilere ve ASG’lere 
Amway’e katılmaları için ilham 

kaynağı olabilirsiniz. 

Kuponları kendiniz için ürün satın 
alırken kullanabilirsiniz.

Kuponları alt grup ASG’lerinize 
ya da Kayıtlı Müşterilerinize 

aktarabilirsiniz.

VEYA

Ayda 100 PD’lik 
alışveriş yaptığınızda 

her biri 50 TL 
değerinde 2 Hediye 
Kuponu kazanırsınız. 

Her ay en fazla 
6 adet Hediye Kuponu 

kazanabilirsiniz. 

Sistem nasıl işliyor?

Her ay en fazla 

6
Kupon kazanabilirsiniz. 

Toplam tutarı da en 
fazla 300 TL olacaktır.

Kişisel alışverişlerinizde 
her ay en fazla  

2 
Hediye Kuponu 
kullanabilirsiniz.

Aynı zamanda 
ayda en fazla 

6 
Hediye Kuponunu başkasına 

aktarabilirsiniz.

Kişi başına en fazla 

2 
Hediye Kuponu 
aktarabilirsiniz.

Unutmayın:

Hediye Kuponu aktarım bilgilerine her ayın ilk günü Amway Online üzerinden ulaşabilirsiniz. 
Hediye Kuponlarının geçerlilik süresi her ayın 28’inde sona erer. 
Kuponlarınızı görmek için lütfen Ofisim bölümünü kontrol ediniz. 

Neden hoşunuza gidecek?
Hediye Kuponlarıyla alışveriş etmenin ve sonraki siparişlerinizde kullanabileceğiniz indirimler kazanmanın 

dışında, bu kuponları başkalarına aktararak:

Aktif olmayan ASG’lerinizi ve Kayıtlı 
Müşterilerinizi yeniden Amway’e 

yönlendirmek ve ilgilerini geri kazanmak 
için onları motive edebilirsiniz.

Grubunuz için yeni ve 
heyecan verici bir motivasyon 

kaynağı olarak 
kullanabilirsiniz.

Kayıtlı Müşterilerinizi bir sonraki 
siparişlerinde kullanabilecekleri Hediye 

Kuponları ile ödüllendirebilirsiniz 
(en az 500 TL tutarındaki siparişlerde 

geçerlidir).

Yeni ASG’lere bir sonraki 
siparişlerinde destek olabilirsiniz (100 

PD'lik siparişlerde 2 adet Hediye 
Kuponu geçerlidir).

İlk Amway siparişlerinde 
kullanabilecekleri Hediye Kuponu ile 
potansiyel yeni müşteri ve ASG’leri 

Amway’e yönlendirebilirsiniz.

+

Hediye Kuponlarımızı kazanın, keyifle paylaşın!

Size değer verdiğimizi göstermenin harika bir yolu!

Nasıl kullanılabilir?
Hediye Kuponlarını, en sevdiğiniz Amway ürünlerini satın alırken kullanabilir ve hatta hediye 

kuponlarından daha fazla faydalanabilirsiniz.

Kuponlarınızı aktardığınız 
kişi bunları kullanmadığı 
takdirde kuponların asıl 

sahibi olarak bunları geri alıp 
başkasına verebilirsiniz.

- Hediye Kuponları sadece alt grup ASG’lere ve Kayıtlı Müşterilere aktarılabilir.
- Sadece kuponun ilk sahibi kuponu geri alabilir veya bir başkasına aktarabilir.

- Kendisine aktarılan bir kuponu alan kişi bunu başkasına aktaramaz, sadece kendisi kullanabilir.




