
Jak rejestrować nowych 
członków w Coral Clubie 

Przygotował Zespół FreeFlow 

2014.04.07 



Masz 2 opcje: 

Wysyłasz im tzw. „Linka referencyjnego” 

 

 Rejestrujesz ich ręcznie 



Opcja „Link referencyjny” 

Logujesz się na swoim koncie na 
stronie www.coralorder.com 

http://www.coralorder.com/


Klikasz 
tutaj 



Klikasz tutaj, podajesz 
maila na jaki ma zostać 

wysłane zaprosznie 

Lub, jeśli chcesz, to 
kopiujesz link klikając tutaj 
i wklejasz tam gdzie chcesz 

Ewentualnie zapisz gdzieś, 
Twój numer referencyjny, 
może się przydać później… 



Voila! To takie proste  



Opcja rejestracji ręcznej 

 

 

• Bez Twojego logowania na Twoim koncie 

 

• Z logowaniem 

 



..to 
klikasz 
tutaj 

Jeśli się nie 
logujesz… 



 

Wybierasz  
kraj 

dostawy 



   
I rejestrujesz 

nowego 
członka… 

Nie wpisuj polskich znaków 

…pod 
warunkiem, że 
wpiszesz tutaj 

swój kod 
referencyjny  



 … to 
klikasz 
tutaj 

Natomiast 
jeśli się 

zalogowałeś… 



 

I uzupełniasz  



 Nowy klubowicz otrzyma na podanego maila 
prośbę potwierdzenia dołączenia do klubu 

 

Ma przeczytać ze zrozumieniem, zapisać 
sobie swój numer klubowy 

 

 Zastosować się do instrukcji w mailu, aby się 
zarejestrować na stronie i móc zamawiać 
produkty przez internet 

 

Co dalej? 



 

Klika 
tutaj 



 

Klika tutaj 



 

Czyta i  
uzupełnia 

I kończy 



Gratuluję, udało Ci się 
zarejestrować nowego członka 
Coral Clubu 



Od teraz nowy uczestnik może: 

 Robić zakupy przez stronę internetową ze zniżką 
ok 20% 

 

 Zbierać punkty, które się przekładają na jeszcze 
większą zniżkę 

 

 Zarabiać pieniądze 

 

 Przeglądać swoją strukturę  

 

 I robić wiele innych fajnych rzeczy... 



 Punkty są przeliczane na gotówkę, która się odkłada z 
każdym zamówieniem na koncie bonusowym 

 

 Konto bonusowe możesz mieć w jednym z dwóch biur:  

 w Warszawie - wtedy możesz korzystać ze środków na koncie 
przy zakupach telefonicznych, bądź przez stronę 
www.coralorder.com 

 W Mielcu – wtedy możesz korzystać ze środków na koncie tylko 
przy zakupach telefonicznych w tym biurze 

Odnośnie punktów 

http://www.coralorder.com/


 

 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@coral-club.com 
 

 Bez wysłania tego podania nigdzie nie możesz realizować bonusów 
 
 

Kliknij teraz na ikonie 
drukarki by zapisać na 

dysku. Gdy się wyświetli 
strona www zrób to samo 

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


Dziękuję za uwagę 
Łukasz Gwardecki 
Zespół FreeFlow 


