REGISTRACIJA V HERBIO DRUŽINO
Pozdravljeni,
veseli nas, da ste se odločili registrirati in tako postati član Herbio družine.
Kot član boste namreč deležni vsaj naslednjih ugodnosti:




Ob registraciji prejmete darilo – 3€ vredno dobroimetje, ki ga lahko vnovčite ob prvem
nakupu
Cenejši nakupi – ob vsakem zaključenem nakupu vam 3% neto vrednosti povrnemo nazaj na
vaš račun (v obliki dobroimetja)
Dostop do posebne / članske ponudbe – nekateri izdelki so dostopni samo članom, ravno tako
so članom dostopne tudi paketne ponudbe (dostopni v zavihku VIP KLUB)

Registracija se lahko izvede na dva načina1. Ob izvedenem nakupu
Ko v Herbio spletni trgovini opravite nakup in tik pred zaključkom nakupa vnesete Podatke plačnika (in
naslov dostave), lahko pod zadnjo vnosno vrstico (kamor vpišete vaš e-naslov) kliknete na

Sistem vas bo takoj vprašal za vaše geslo, ter po kliku na Oddaj naročilo zavedel vaš e-naslov in geslo.
Na vneseni e-naslov boste prejeli sporočilo s kratkimi navodili in darilom dobrodošlice.

2. Direktna registracija
Do registracijskega obrazca lahko pridete na več načinov, bodisi prek posredovane napotitvene kode
kot je npr.: https://herbio.org/moj-racun/?r=9e0e2a, ali pa preko klika na spletni strani

Prikazal se vam bo vnosni obrazec

Vnesite vaš e-naslov
Vnesite izbrano vaše geslo
(če ga boste pozabili, ga boste lahko ponovno
nastavili)
Datum rojstva NI OBVEZEN podatek
(to lahko nastavite tudi kasneje v pisarni)
Napotitvena koda osebe, ki vam je posredovala
povezavo do Herbio spletnih strani
(podatki te osebe bodo dostopni v pisarni)
Klik na gumb in že ste registriran član Herbio
družine!

Takoj boste imeli dostop do Moje ADBS Pisarne, do vaše napotitvene kode in določenih nasvetov ter
navodil za uporabo spletnih strani, spletne trgovine in seveda ADBS Herbio poslovne priložnosti (če
boste seveda želeli).
Hkrati boste na vneseni e-naslov sporočilo s kratkimi navodili in darilom dobrodošlice.

Veselimo se snidenja z vami in skupnega ustvarjanja boljše prihodnosti!

