
Vítejte v eWorldu



Získání přístupu do eWorldu

Stávající člen se může zaregistrovat do eWorldu:

1/ přes kancelář (systém OBS)

2/ nebo sám přes webovou stránku https://eworld.dxn2u.com

Potřebuje-li změnit v systému svou e-mailovou adresu, je vhodné

požádat o to kancelář dříve, než provede První přihlášení do eWorldu.

Nový člen po zaregistrování dostane uvítací dopis na svou e-mailovou 

adresu, kde najde URL adresu na stránku eWorld, členský kód ID 

a aktivační kód pro první přihlášení do eWorldu. 

Pokud klikne na odkaz URL adresy v uvítacím dopise, přepne se rovnou 

na hlavní stránku eWorldu k Prvnímu přihlášení.

Stávající členové obdrželi aktivační kód do svých schránek.

Aktivační kód má vždy platnost 7 dnů od zaslání, po této době je nutno 

vygenerovat nový.

https://eworld.dxn2u.com/


Budete-li potřebovat v průběhu přihlášení do systému 
eWorld poradit, obraťte se na kancelář své země:

CZ: pevná linka: 541217440, mobil: 727 879 891
e-mail: dxncz@dxn2u.com

SK: pevná linka: 02-32144298, mobil: 0948 254025
e-mail: daxensk@dxn2u.com



1/ Zadat adresu do prohlížeče webových stránek:

https://eworld.dxn2u.com

2/ Kliknout na volbu jazyka ( na nabídku English).



3/ Zvolit jazyk – kliknout na Čeština (Czech).



Adresa hlavní stránky: 

https://eworld.dxn2u.com



Souhlas s podmínkami členství



Formulář k registraci nového člena



4/ Kliknout na Přihlaste se.



5/ Kliknout na První přihlášení – jen poprvé (s aktivačním kódem).

Pro získání přístupu do integrovaného systému eWorld.



6/ Objeví se toto okno.



7/ Zadat ID člena a kliknout na Potvrdit.



8/ Může se objevit chybové hlášení, pokud není distributor aktivní.
V tom případě je nutné nejdříve aktivovat členství jednorázovým
nákupem na konkrétní ID v minimální hodnotě 100 bodů.



9/ Při prvním přihlášení je nutno zadat aktivační kód.
Dále si vytvořit své heslo pro další vstupy.
Zvolené heslo musí mít 8 až 12 číslic nebo písmen.



10/ Může se objevit zpráva: Neplatný aktivační kód.
V tom případě buď vypršela platnost kódu nebo je chybný.



11/ Zjistit si platný aktivační kód a požádat o opětovné zadání kódu.



12/ Nebo si vyžádat nový aktivační kód do e-mailové schránky.



13 /Prohlédnout SPAM.
Pokud mi nepřišel e-mail do schránky, může být v nevyžádané poště.



Po úspěšném Prvním přihlášení se objeví Hlavní obrazovka



Po úspěšném Prvním přihlášení do systému eWorld
se zapište na informační zpravodaj DXN.



Objeví se upozornění, abyste zkontrolovali svou e-mailovou schránku 
pro dokončení registrace na zasílání zpravodaje.
Zkontrolujte svou e-mailovou schránku, popřípadě nevyžádanou poštu 
(SPAM), najděte potvrzovací e-mail. 
Pro dokončení registrace klikněte na první odkaz v e-mailu.



Hlavní nabídka



Hlavní nabídka – horní část obrazovky



Hlavní nabídka - SK



Hlavní nabídka - SK



Hlavní nabídka – spodní část obrazovky



Hlavní nabídka – spodní část obrazovky SK



Klasické přihlášení
(Následující přihlášení po prvním přihlášení s aktivačním kódem)



Vyplnit své ID, své heslo, bezpečnostní kód



Online nákup



Objednávky online



Vyhledání dle názvu nebo kódu



Vyhledání výrobku dle názvu



Zadat množství a kliknout na košík



Online nákup: Vyhledat rolováním na obrazovce.



Zkontrolovat košík – pro SK v Eurech



Zkontrolovat košík – pro CZ v Kč



Zkontrolovat košík



Moje PPV kvalifikace 
(Měsíční kvalifikace )



Seznam spolupracovníků







Vyhledávání členů sítě



Zobrazení stromu



Kliknout na jméno pro zobrazení bodů
za posledních 12 měsíců



Vybrat zemi k zobrazení nákupů



Zobrazení předcházejícího měsíce



Můj úspěch
(Výsledky za poslední 3 měsíce)



Nákupy za posledních 12 měsíců



Zobrazení zůstatku kreditu z DSP balíku



TSI body



Podpora prodeje



Podpora prodeje



Cestovní seminář



Cestovní seminář 2019



Sponzoruj nového člena
(Registruj nového člena)



Odsouhlasit podmínky členství



Nový člen vyplní registrační smlouvu



Nový člen vyplní registrační smlouvu



Zkontroluje a odešle přihlášku k registraci



DXN středisko
(Aktuality, události)



DXN středisko
(Novinky)



Konkrétní novinka 



DXN středisko
(Události)



Konkrétní událost



E-point
(E-peněženka)



E-point
(E-peněženka)



Informace k bonusu
(Bonusy za poslední 3 měsíce)



Bonusy za poslední 3 měsíce



DSP bonus za poslední 3 měsíce



Můj marketing
(Moje obchodní výsledky)



Můj marketing
Seznam členů mé sítě



Můj marketing
Strom mé sítě



Získej příjem
(Odměňovací systém)



Získej příjem
(Přehled odměňování v marketingovém systému)



Osobní web stránka



Souhlas s podmínkami



Link osobní webové stránky



Osobní webová stránka



O NÁS



U produktu je odkaz na e-mailovou adresu majitele stránky



Novinky, události



Příběhy úspěšných



Příběhy úspěšných



Obchodní příležitost



Časopis DXN LIFE



DXN LIFE:    Leden – Únor 2017



Adresář servisních center



Adresy servisních center 



Galerie



Galerie fotografií



Pro ukončení práce v systému eWorld vždy klikněte na nabídku:
Odhlásit (v horní liště).



www.dxn.cz

Webové prezentace si můžete stáhnout z:

www.dxn.cz

Stejně tak i různé další  formuláře a články

První úterý v měsíci – webová prezentace:

www.dxneurope.eu/dxn

Heslo:dxn

http://www.dxn.cz/
http://www.dxneurope.eu/dxn


www.dxn.cz



www.dxn.cz



www.dxn.cz



www.facebook.com

DXN cesta ke zdraví

otevřená skupina



DXN cesta ke zdraví



DXN cesta ke zdraví



DXN cesta ke zdraví



DXN cesta ke zdraví



Přejeme spokojenost s 
používáním systému eWorld


