
Nu är vi igång att sälja Newbody      

Här kommer lite användbara tips till dig för att lyckas så bra som möjligt! 

Hur kommer jag igång? 

• Du kommer att få en registreringslänk från mig för att registrera dig till din personliga 
beställningssida.  Sen är det bara att köra igång!

Din katalog kan du få om några dagar.

• Du förmedlar din personliga länk till din Shop genom att dela den via sociala medier, mejla 
eller messa till dina vänner och bekanta. Be dina vänner att dela den vidare till sina vänner. 
Du hittar den under fliken ”Dela shop”

• Du skriver ut ett säljblad med din personliga QR-kod, som du hittar på samma ställe, och 

delar ut till dina grannar i brevlådan eller till dina vänner eller lägger på fikabordet på 

jobbet.

• Alla dina kunder kan ta del av shopens alla fantastiska erbjudanden! Här finns även fler 
produkter än i din katalog 😊
Dina kunder kan beställa via din personliga shop digitalt och få sina varor av dig när ni har 
sålt klart men kan också välja ”Direktköp”.

Då betalar dina kunder direkt till Newbody och får sina varor skickade till sitt postombud 
inom 3 - 5 dagar. (Frakten är 69 kronor för 1 - 5 paket. Mer än 6 paket blir fraktfritt)

• Självklart använder du även din katalog för att ta upp beställningar. Lägg gärna in varje kund 
löpande så slipper du göra allt i slutet.

• Laddar du dessutom ner din Beställningssida i din telefon på skärmen så har du alltid din 
försäljning med dig.

• Det finns också en Topp 3-lista som du kan följa på din sida. Där kan du alltid se dem 3 
säljare som ligger bäst till i gruppen! Klicka på ”Översikt” så kan det bli en spännande tävling 
😊

Och om jag som säljare vill beställa? Hur gör jag då? 

• Då lägger du in din beställning på din Beställningssida och klickar på leveranssätt. Du har 2

val hur du vill ha din leverans. Du kan välja att klicka på ”Leverans via…” och då får du dina

varor med den gemensamma leveransen när ni sålt klart. Du kan också välja ”Direktköp”. Då

betalar du direkt och får det hemskickat till ditt postombud inom 1 vecka  

LYCKA TILL!


