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(SUNRIDER.COM)האתר הבינלאומי 

:משמש ל

, מערכת המכירה, עיון בתכני שיווק

נתונים על האנשים ברשת והורדת , בדיקת מצב חשבון

מסמכים 

https://www.sunrider.com/Hbr/Home

https://www.sunrider.com/Hbr/Home


להרשמה פעם ראשונה לאתר החדש לבעלי עסק עצמאיים ולקוחות  
:ותיקים

.לפני המספרISתעודת זהות עם ' ל או מס"יש להכניס כתובת דוא

איפוס סיסמה  : ואז ללחוץ834444497IS:לדוגמא

תווים12עד 8מ : על הסיסמה להיות מורכבת.

אותיות גדולות : על הסיסמא להכיל לפחות אחד מכל סוג מהתווים הבאיםABCD..))  ,
(@#$!..)אפשר גם סימנים מיוחדים , (1234..)ספרות ( (..bcdאותיות קטנות 





:להצטרפות כבעל עסק עצמאי

 (הם חובה* שדות שמסומנים ב)ממלאים את כל הפרטים .

 ספרות9תעודת זהות בת  .

בוחרים את החונך .

 (.  ראו בתמונה)כשמסיימים למלא את הטופס מאשרים את התקנון ואת המדריך עסקי

  מקליקים עם העכבר לסימוןמגיעים להודעה שבשקף הבאו.







לאחר סיום הזמנת ערכת ההצטרפות, ניתן לעשות הזמנה נוספת של מוצרים בנפרד  ,
.  תתעדכן, לה זכאי בעל עסק עצמאי, וזאת בכדי שההנחה על המוצרים

את ההזמנה הנוספת ניתן לעשות לאחר כשתי דקות .
.איסוף מקומי'יש לבחור 

יש לחייג למשרדי החברה או לשלוח מייל ולבקש שישלחו את ההזמנה  , לבסוף
.בצירוף ערכת ההצטרפות



אפשרויות נוספות  

ודמי משלוח



: משלוח חינם בר הפצה
(  מ"מע+ ₪ 1,250)₪ 1,463בהזמנה מעל 





  לוד, 13רחוב המלאכה : איסוף ממשרדי החברה, בחינם-איסוף מקומי.

 לאזורים מסוימים בלבד וכפי שמפורט  -₪ 36-משלוח אקספרס
.באתר

 8-(אקספרס)הזמנה נוספת לאותו משלוח  ₪

 לכל הארץ₪ 31-משלוח בר הפצה

 33-משלוח דואר שליחים  ₪

 6-הזמנה נוספת לאותו משלוח  ₪







.בעל עסק עצמאי יכול לראות מחיר לקוח או מחיר לבעל עסק

:בתיבה המסומנת בצהוב משנים את המחיר ל

.  מחיר לקוח: אומחיר בעל עסק 

(שימו לב באיזה מחירון אתם לפני ביצוע ההזמנה)











 1תשלום -₪ 150עד

151 ₪ ניתן לשלם בשני תשלומים ללא ריבית-₪ 600עד

 ניתן לבחור עד שלושה תשלומים ללא ריבית או : ₪ 600מעל

.קרדיט מארבעה תשלומים

 (.התשלום בקרדיט)בתשלום קרדיט יש הודעה בצד







-לינק לסרטון איך נרשמים כלקוח מועדף באתר
https://sunrider.zoom.us/rec/play/7syxzMLeHjDilBK7_0zjRJumNKdTTZGH04druohQ6

MoUiZO33gWQpj0VuXfn64-M-
Enjvh9Xnoaj1_YZ.3yKRqmmH2jNRHCBh?startTime=1655027853000&_x_zm_rtaid=7

0ThbdV9R6-
Crq6sP7pdzA.1655107903402.98500e3d6dce9e960e43d946e5fb43fe&_x_zm_rhtaid

=414

–לינק לסרטון איך עושים הזמנה 
https://sunrider.zoom.us/rec/play/TulWffKVdUl7llwamWvfTaBZCrNoQy1SJ3YJXlef2wl7

ZeRCgfbDsNzrSZEm-wyaVVwoThXnmvqQ5W2-
.K0IzAMmP_cQDzdJ3?startTime=1655024548000&_x_zm_rtaid=70ThbdV9R6-

Crq6sP7pdzA.1655107903402.98500e3d6dce9e960e43d946e5fb43fe&_x_zm_rhtaid=
414

https://sunrider.zoom.us/rec/play/7syxzMLeHjDilBK7_0zjRJumNKdTTZGH04druohQ6MoUiZO33gWQpj0VuXfn64-M-Enjvh9Xnoaj1_YZ.3yKRqmmH2jNRHCBh?startTime=1655027853000&_x_zm_rtaid=70ThbdV9R6-Crq6sP7pdzA.1655107903402.98500e3d6dce9e960e43d946e5fb43fe&_x_zm_rhtaid=414
https://sunrider.zoom.us/rec/play/TulWffKVdUl7llwamWvfTaBZCrNoQy1SJ3YJXlef2wl7ZeRCgfbDsNzrSZEm-wyaVVwoThXnmvqQ5W2-.K0IzAMmP_cQDzdJ3?startTime=1655024548000&_x_zm_rtaid=70ThbdV9R6-Crq6sP7pdzA.1655107903402.98500e3d6dce9e960e43d946e5fb43fe&_x_zm_rhtaid=414


!בהצלחה
לשאלות נוספות 

08-9787101: מוזמנים לפנות אלינו ל

08-9787111

INFO@SUNRIDER.CO.IL–או במייל 


