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Link dele belønninger



Spredning af ordet ud kan være 
givende og i et tegn på 
værdsættelse for dette har vi skabt 
et system, der kan overvåge og 
belønne vores medlemmer for 
deres hårde arbejde.

Om



Resumé

I denne dokumenterede vejledning vil vi fortsætte gennem 
trin og se hvordan:

● Hent dit henvisnings link
● Del vores sider med nogen
● Overvåg dine belønninger
● Overfør og modtag point fra andre medlemmer



Belønningerne



Belønninger
Hent dit henvisnings link

Til dette formål giver vi for givet, at 
du allerede er medlem, og du er 
logget ind på din profilside.

Det allerførste, der kræves, er at få 
adgang til indstillingsområdet på 
din profilside. Dette er stedet for at 
ændre indstillinger og forskellige 
andre konfigurationer.

Du skal bare logge ind på din profilside for fællesskab først og derefter besøge din avancerede ledelse. https://well-cell.com/social-account/ .

1/6

Fremskreden Ledelse Muligheder

BEMÆRK

https://well-cell.com/social-account/


Belønninger
Hent dit henvisnings link

Nu hvor du er på din indstillinger 
konto side vælg fanen med et 
"trophy" ikon, den der hedder "My 
Points"
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Vælg fanen "Mine point"

Du skal bare logge ind på din profilside for fællesskab først og derefter besøge din avancerede ledelse. 
https://well-cell.com/social-account/points/ 

BEMÆRK

https://well-cell.com/social-account/points/


Belønninger
Hent dit henvisnings link

Se nu på bunden af det grønne lag. 
Der er dit foruddefinerede URL-link 
til deling.

Linkene skal være somethings som 
dette:

https://well-cell.com?mref=user

Den sidste del er den egentlige 
henvisningskode. Så noget der går 
efter .com, (i dette tilfælde står 
"bruger" for dit brugernavn).

Du kan dele en side fra vores 
hjemmeside ved at tilføje din 
henvisningskode i slutningen af 
siden URL.

Se et eksempel på næste side.
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Her er dit henvisnings link

https://well-cell.com?mref=user


Belønninger
Del vores sider med nogen

At dele en side er lige så nemt som 
det her:

1. Kopier webadressen til den 
side, du vil dele

2. Tilføj din henvisning link efter 
.com sådan:

3. ? Mref = ditbrugernavn
4. Nu skal du have noget som 

følger:
https://well-cell.com/product
/en-body-sculpting/?mref=yo
urusername

5. Det er det, du har gjort det. 
Hvis din andel er vellykket, og 
den bliver klikket vil du 
modtage 10 belønninger 
direkte på din konto.
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Tjek på den næste side for at se, hvordan du overvåger dine sharers.

BEMÆRK

https://well-cell.com/product/en-body-sculpting/?mref=yourusername
https://well-cell.com/product/en-body-sculpting/?mref=yourusername
https://well-cell.com/product/en-body-sculpting/?mref=yourusername


Som ved anden kommunikation vil du se en 
lille røddisk på klokken helt nederst til 
venstre på skærmen med et tal, der 
angiver, hvor mange meddelelser du har. 
Bare klik på bellen, og når menuen udvider, 
skal din anmeldelse være der.

Belønninger
Overvåg dine belønninger

Dette er en anden nem opgave at opnå, da 
overvågningen sker i realtid med vores 
meddelelsessystem, så hold øje med det.

Når dit link bliver klikket, vil du modtage en 
bekræftelse fra vores meddelelsessystem.
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Herfra klikker du på fanen "Mine 
point", og du vil se et felt, hvor du 
har lov til at skrive et andet 
medlems navn eller ID. Når du har 
gjort det, skal du udfylde det næste 
felt med antallet af point, du vil 
overføre, og tryk på knappen 
"Bekræft overførsel".

Belønninger
Overfør og modtag point fra andre medlemmer

Der kan være tilfælde, hvor du 
gerne vil overføre nogle eller endda 
alle dine point til et andet medlem, 
for eksempel som fødselsdagsgave 
eller som en god gestus

For at gøre en overførsel skal du 
være logget ind på din community 
profil side og som i trin før skal du 
besøge området Avanceret ledelse.
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Vælg brugernavn / id og beløb



I denne vejledning har vi dækket de 
trin, der skal træffes for at bruge 
vores belønningssystem til at dele 
links på vores websider med dine 
venner og / eller kolleger. Husk at 
du også kan dele på sociale konti, 
som Facebook og Twitter. Dette vil 
sandsynligvis maksimere dine 
chancer for at få linket klikket og 
blive belønnet.

Konklusion


