
Návod na registraci a orientace v on-line kanceláři 

Od vašeho sponzora vám přijde registrační link, který vás přesměruje na 
stránky web-shopu a systému WAIDI.  


Vyplňte všechny potřebné údaje. 

e-mail musí být shodný s e-mailem 
zadaným při podpisu smlouvy na 
www.waidi.biz !!! 

Pokud registrujete firmu, nezapomeňte 
vyplnit políčko „Společnost“.  

Zaškrtněte „Global Partner“ 

(abyste nebyl/a jen zákazník)


Zaškrtněte políčko „Přihlásit odběr“, 
abyste byli včas informováni o 
novinkách v sortimentu, dostávali 
informace o produktech atd. 


Cesta do on-line kanceláře: 

Po registraci klikněte na „Pokračovat“ 
nebo na menu „Můj účet“.

http://www.waidi.biz


Otevře se vám další okno s přihlášením. 

Zde vyplňte vámi zadaný e-mail a vámi zvolené heslo, které jste zadali při 
vytváření svého účtu (při registraci):  


Klikněte na „Přihlášení“


Zde klikněte na link „Obchodní 
software (Česká verze)“.

Zde je anglická verze  
on-line kanceláře. 

Kdyby se vám nedařilo 
přihlásit, zkuste jiný 
prohlížeč – např. Firefox

(Safari nefunguje)



Otevřou se vám stránky on-line kanceláře: 


Pro vytvoření vašeho vlastního e-shopu napište na waidi@waidi.biz název, 
jak chcete, aby se váš obchod jmenoval (např.: vitalita, Jana, Pavel, Ohio…)

Po vytvoření vašeho e-shopu najdete v kanceláři linky pro vaše podnikání:


Zde vlevo je menu pro kontrolu výsledků 
práce, přehled registrovaných Partnerů a 
zákazníků, přehled získaných odměn atd. 

Klikněte na menu „členové“

V menu „Členové“ klikněte na své 
jméno a potom na menu „Detaily“

Zde je váš link pro přímou 
registraci nových členů

Zde je link s vaším e-shopem pro vaše zákazníky. 

Kliknutím na tlačítko „Běž“ se vám otevře nové 
okno s vaším e-shopem. 

mailto:waidi@waidi.biz


Jděte do VAŠEHO e-shopu a přihlaste se tam: 


Pak vyberte menu „Kategorie - Všechny produkty“ a vyberte  
si produkty na vlastní odzkoušení, pro vlastní zkušenost. 

Doporučujeme jako ideální objednat kombinaci produktů TRIO Pack, 
protože tyto produkty působí synergicky a pocítíte nejvíce přínos pro 
vaše zdraví a vitalitu. A jedno balení vodíku máte navíc, pro druhé. 

Dokončete objednávku - z nákupního košíku postupujte podle toho, 
jak vás stránky povedou. 

Zvolte měnu

CZK nebo EUR



Vraťte se do své kanceláře.  
Proklikejte si všechna tlačítka menu a seznamte se se svou kanceláří. 

Zde je pár základních informací pro rychlejší orientaci: 


V menu „Členové“ vidíte přehled celé vaší sítě s kontakty na Partnery. 


Kliknutím na 
„Přímí partneři“ 
uvidíte jenom 
vámi osobně 
získané Partnery 
a zákazníky

Zde jsou všechny kariérní pozice se symboly.  
Kliknutím na název pozice se vám zobrazí 
všichni vaši lidé, kteří na této pozici jsou. 

Podle symbolu u jména poznáte,  
na jaké pozici se ten člověk nachází. 

V menu „Struktura“ vidíte celkový přehled vaší sítě:

Zde je „stromový“ 
přehled. 

Kliknutím na 
vybrané jméno se 
vpravo zobrazí 
samostatně 
rodokmen jenom 
tohoto Partnera. 

Zde je „rodokmen“.

Barvy pod jmény odpovídají dosaženým 
pozicím (přibližně podle symbolů vlevo). 

Kliknutím na zvolené jméno se skryje nebo 
zobrazí rodokmen po ním.  

Přejeme hodně úspěchů a těšíme 
se na osobní setkání s Vámi! 

Dáša a Tomáš Kašparovi


