
 
 

Első Lépések – Ellenőrzőlista Új Márkapartnerek Számára 
 
 
AKTUALIZÁLVA: 22/24/07 
 
Üdvözöljük a B-Epic-nél! Kövesse ezt az ellenőrző listát, hogy sikeresen elindulhasson Márkapartnerként. (Ha még nem fejezte 
be a regisztrációs folyamatot, olvassa el a bepic.com támogatási oldalán található „A regisztráció menete” című útmutatót.) 
 
TOVÁBBI INFORMÁCIÓK: További részleteket és teljes körű utasításokat az ebben a dokumentumban említett információkra (és 
még sok másra) vonatkozóan a „Márkapartneri Kézikönyv” című dokumentumban talál, amely a back office „Segédanyagok” 
szekciójában található. 
 
KÉRDÉSE VAN? Ha segítségre van szüksége, kérjük, forduljon a szponzorához vagy a tagsági ügyfélszolgálathoz 
(help@bepic.com). 
 
 

1. Rész: A Fiók Beállításának Véglegesítése 
 
 Ellenőrizze, hogy a fizetése átment-e (hogy jogosult legyen a jutalékokra). 
 
Ellenőrizze a megrendelését (az online fiókjában a Rendelési Előzményekben), hogy meggyőződhessen arról, hogy a fizetés 
megtörtént. Ha valamilyen oknál fogva nem történt meg, azonnal orvosolja a problémát, mert a ki nem fizetett megrendelések 
nem kerülnek teljesítésre, és nem számítanak bele a jutalékokba. (Ha szükséges, a számlázási profilját a Fiókbeállításokban 
javíthatja vagy módosíthatja). 
 
 Ellenőrizze kétszer a szállítási címet (különösen, ha nem az USA-ban él). 
 
Győződjön meg róla, hogy a fiókjában megadott szállítási cím hiánytalan és helyes, valamint alkalmas a csomagok fogadására. 
(Ha szükséges, a Fiókbeállításokban javíthatja vagy módosíthatja a szállítási profilját.) Ezt követően, amint a rendelése 
kiszállításra kerül, a nyomon követési számok megjelennek a Rendelési Előzmények között. Ha bármilyen kérdése merülne fel a 
szállítással kapcsolatban, forduljon közvetlenül a szállítmányozóhoz. 
 
 Állítsa be az e-pénztárcás jutalékszámláját (hogy fizetést kaphasson). 
 
Az online fiókjában található Saját Pénztárca menüpontban áttekintheti számlaegyenlegét, valamint kérhet és kezelhet 
kifizetéseket/kivételeket. A jutalékok kifizetése előtt be kell állítania az elektronikus pénztárcafiókját. Ez egyszerűen elvégezhető 
(az utasításokat a „Márkapartneri Kézikönyv” tartalmazza). Beállíthatja azt is, hogy a jutalékból a megrendelései kerüljenek 
kifizetésre. (Ha ezt a lehetőséget választja, ügyeljen arra, hogy az Alapértelmezett Számlázási Profilját frissítve tartsa tartalék 
fizetési módként.) 
 
 

2. Rész: Kapcsolatfelvétel És Orientáció 
 
 Vegye fel a kapcsolatot a személyes szponzorával (hogy segíteni tudjon Önnek az indulásban). 
 
Kezdőként a legjobb útmutatást a szponzorától kaphatja (attól a személytől, akin keresztül csatlakozott a B-Epic-hez). (Az ő 
elérhetősége az üdvözlő e-mailben szerepel, amelyet a regisztrációkor kapott.) Együtt dolgozva nagyobb sikereket érhetnek el, 
és igazi barátságot alakíthatnak ki! Soha ne becsülje alá annak erejét, ha olyan emberekkel veszi körül magát, akiknek hasonló 
céljaik vannak és támogatják egymást. 
 
 Ismerkedjen meg mindennel, amit a fiókjában talál (rengeteg nagyszerű dolgot tartogatunk az Ön számára). 
 
A sikeres indulás érdekében a lehető leghamarabb töltse ki az „Ellenőrzőlistát”. Nézzen körül a back office-ban, és ismerkedjen 
meg mindazzal, amivel az online irányítópulton találkozhat. Tekintse meg az egyéb értékes forrásokat és a gyakran ismételt 
kérdéseket az „Segédanyagok” részben. A fiókjával, üzleti rendszerével és marketingeszközeivel kapcsolatos fontos 
információkért tekintse át a „Márkapartneri Kézikönyvet”. 
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 Forduljon a tagsági ügyfélszolgálathoz (ha további segítségre szorul). 
 
Ha segítségre lenne szüksége a tagsági ügyfélszolgálattól, küldjön egy támogatási kérelmet a back office online irányítópultján 
keresztül, vagy írjon nekünk egy e-mailt a help@bepic.com címre, és munkatársaink a lehető leggyorsabban válaszolnak 
munkaidőben. A leggyorsabb válaszadás érdekében ügyeljen arra, hogy minden fontos adat szerepeljen az üzenetben, beleértve 
a vonatkozó fióktulajdonos nevét, a rendelés számát és a felhasználónevét. 
 
 

3. Rész: Maradjon Aktív És Kezdjen Építkezni 
 
 Tartsa aktívan a fiókját (ezzel maximalizálhatja a jutalékokat és bónuszokat). 
 
Az aktív kereskedői fiók fenntartásához minden hónapban szüksége lesz egy megrendelésre. Ha azonban a jutalékok és a 
bónuszok maximalizálására törekszik, akkor minden hónapban legalább 89,95 USD (70 CV) értékű, minősített 
csomagmegrendelésre van szüksége. A legtöbb tag az egyszerűség kedvéért beállítja az automatikus havi megrendelést. Ha 
nem engedélyezte az automatikus megrendelést, akkor bármikor megteheti azt az online fiókja beállításainál. (Ne feledje, hogy 
ha az ingyenes próbaverziót használja, akkor 30 napon belül egy minősített megrendeléssel frissítenie kell fiókját, hogy az aktív 
maradjon.) 
 
 Kezdjen el pénzt keresni (azzal, hogy másokat is meghív a B-Epic-hez). 
 
Ahhoz, hogy azonnal elkezdhessen pénzt keresni, javasoljuk, hogy erre a három egyszerű, bevált lépésre összpontosítson: (1) 
Rendeljen minden hónapban egy 89,95 USD (70 CV) vagy annál magasabb értékű, minősített csomagot; (2) ossza meg a B-Epic-
et 2-5 emberrel (ideális esetben az első két héten belül); és (3) tanítsa be őket, hogy ők is ugyanezt tegyék. Ezután ismételje meg 
ezeket a lépéseket újra és újra, hogy csapatát és ügyfélkörét tovább gyarapíthassa. (További információkért olvassa el a 
„Márkapartnerek Kompenzációs Terve” című dokumentumot.) 
 
 Szerezzen új vásárlókat és kereskedőket (hogy bekerüljenek az Ön B-Epic szervezetébe). 
 
Küldjön embereket a B-Epic weboldalára (pl. www.bepic.com/AzÖnFelhasználóneve), hogy csatlakozzanak vásárlóként 
(ingyenesen) vagy kereskedőként (19,95 USD egyszeri, nem visszatérítendő regisztrációs díj ellenében). A regisztrációkor 
kiválaszthatják a megvásárolni kívánt termékeket, és beállíthatják a havi automatikus megrendelést is. (Az online fiókjukban 
bármikor megváltoztathatják a megrendelési preferenciáikat.) (Emlékeztető: Az aktív fiók fenntartásához a kereskedőknek 
havonta egy megrendelésre van szükségük (ez nem vonatkozik a vásárlókra)) 
 
Ha valaki anélkül szeretne belevágni az üzletbe, hogy kifizetné a kereskedői regisztrációs díjat vagy előre megvásárolná a 
termékeket, irányítsa tovább őt a B-Epic builder-oldalára (pl. www.bepicbuilder.com/AzÖnFelhasználóneve), hogy ismerőse 
ingyenesen lefoglalhassa a helyét. Emlékeztető: Az ingyenes kereskedői próbafiók 30 napig érvényes, ezután minősített 
megrendeléssel kell frissíteniük a fiókjukat, hogy az aktív maradjon. 
 
FONTOS: Annak érdekében, hogy az érdeklődők az Ön B-Epic szervezetébe kerüljenek (és ne véletlenül egy másik kereskedő 
szervezetébe), kérje meg őket, hogy az Önhöz rendelt weboldal URL-jének egyikén keresztül regisztráljanak. (Emlékeztetőül: A 
saját URL-címei az Ön személyes B-Epic felhasználónevére végződnek; ezek a back office-ban és az üdvözlő e-mailben is 
szerepelnek.) 


