
Jak zamawiać produkty w 
Coral Clubie 

Przygotował Zespół FreeFlow 



Telefonicznie: 

Warszawa – oficjalny oddział Polski 

  22 622 23 661 

 

Mielec – biuro dystrybutora 

 17 788 03 71 

 

 



Internetowo: 

www.coralorder.com – jedyna oficjalna 
strona Coral Club Int. 

 

www.cciworld.de – dla 23 produktów 
niedostępnych w polsce 

 

 

http://www.coralorder.com/
http://www.cciworld.de/


23 produkty niedostępne w 
Polsce: stan na dzień 2013.11.01 

 Activin  

 Black Walnut Leaves 

 Cascara Sagrada 

 Cat’s Claw 

 Combination 1 

 Combination 2 

 Combination 3 

 Combination 4 

 Combination 5 

 Combination 6 

 Combination 7 

 Combination 11 

 Coral Black Walnut 

 Coral Cat’s Claw 

 Digestion Formula 

 Flexicor 

 Ginkgo Biloba 

 Green Phyto-Power 

 Grifonia 

 MSM with Microhydrin 

 Phycotene 

 Tincture Seven 

 White Oak Bark 



Sposoby zamawiania: 

 „Na prosto” – punkty przypisywane są 
bezpośrednio na Twoje konto 

 

 „Na transfer” – punkty są zapisane na 
konto transferowe, z którego można 
później je przypisać do dowolnych osób w 
strukturze Dotyczy osób ze statusem co najmniej 

Dyrektora 

 



Zróbmy teraz krok po kroku 
zamówienie grupowe na 
www.coralorder.com 
 

http://www.coralorder.com/


 

Musisz się 
zalogować 



 

Jesteś w 
sklepie 

Tu znajduje 
się podział 
produktów 



Tu wybierasz 
ilość i wkładasz 

do koszyka 

Jeśli chcesz 
zamówić produkty 
dla kolejnej osoby 

to klikasz 



Wybierasz odbiorcę z 
poprzednich 

zamówień, bądź 
dodajesz nowego 

odbiorcę 



 

Jak widzisz, zmienił 
się odbiorca 

Robisz dla 
niego zakupy 



 

Gdy w koszyku 
masz już wszystko, 
czego potrzebujesz, 

to klikasz 



 

Teraz 
decydujesz, czy 
robisz dla kogoś 

zamówienie 
transferowe 

Klikasz 
kup 



Wybierasz 
adres 



Wybierasz 
koszt 

dostawy 

Czas dostawy: 1 dzień 

Koszt:  

1. przelew : 11,00 zł 

2. pobranie: 13,00 zł 

Uwagi: 

Jak zamówisz za pobraniem do godz. 9:00, to 

jest szansa, że paczka zostanie wysłana tego 

samego dnia. 



Wybierasz 
koszt 

dostawy 

Czas dostawy: do 3 dni 

Koszt:  

1. przelew : 9,00 zł 

2. pobranie: 11,00 zł 

Uwagi: 

Przy zamówieniach powyżej 300,00 zł przesyłka 

jest darmowa 



Wybierasz 
sposób 

płatności 



Tu piszesz, czy 
mają pokryć 

koszty z Twojego 
konta 

bonusowego 

Jeśli Twoje konto bonusowe jest w oddziale w 

Warszawie, to możesz pokryć koszty z konta. 

 

Jeśli Twoje konto bonusowe jest w Mielcu, to 

nie możesz skorzytać z konta... 

 

...chyba, że je przeniesiesz do Warszawy za 

pomocą podania 

 



 

 Jeśli jeszcze nie wybrałeś biura, w którym będziesz realizował 
zniżki z konta bonusowego, to należy wypełnić podanie i 
przesłać na adres: 

Coral Club Polska  
ul. Słomińskiego 19 lok. 116   
00-195 Warszaw 
 

 Lub elektronicznie przesłać skan na:  

coral.poland@cora-club.com 
 

 Bez wysłania tego podania nigdzie nie możesz realizować bonusów 
 
 

POBIERZ PODANIE 

https://drive.google.com/file/d/0Bztg78S8-_tnN0dIVU1aLVA1b0k/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0Bztg78S8-_tnN0dIVU1aLVA1b0k/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0Bztg78S8-_tnN0dIVU1aLVA1b0k/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0Bztg78S8-_tnN0dIVU1aLVA1b0k/edit?usp=sharing


Gratuluję, udało Ci się zrobić 
zamówienie na stronie polskiej 



Jeśli potrzebujesz zamówić produkty 
niedostępne w Polsce, to zamawiasz 
je ze strony niemieckiej. 



 

To nie tutaj 
 



www.cciworld.de 

Zamawiamy 
na tej 
stronie  



 

Jeśli jeszcze nie 
założyłeś tu 
konta, to 
klikasz 



 

Uzupełniasz 



 
Dalej 

postępujesz 
zgodnie  



 

Kupujesz co 
potrzebujesz 



 

Ilość 
wybierasz tu 

Następnie 
klikasz tu 



 

Wybierasz 
sposób 

płatności i 
dostawy 

Czas dostawy: do 3 dni 

Koszt:  

• zawsze : 11,00 zł 

Uwagi: 

• Przy zamówieniach powyżej 300,00 zł 

przesyłka jest  darmowa 

• Firmy nie mogą tu składać zamówień 

• Nie można korzystać z konta bonusowego 

 



 

Klikasz 

Uwagi: 

• Możesz zrobić zamówienie grupowe, jeśli 

w polu Uwagi wpiszesz co zamawiasz na 

jakiego klubowicza 

• Możesz zrobić zamówienie na transfer, 

jeśli wpiszesz o tym w polu Uwagi 



Gratulacje! Zamówiłeś 
produtky z Niemiec 



Dziękuję za uwagę 
Łukasz Gwardecki 
Zespół FreeFlow 


