
První kroky pro nového partnera 

 

1) Zaregistruj se na Bestway team: info list přímo od Jana Sztruhára 
www.bestway.go-info.eu. Do emailu Ti přijde odkaz, který je potřeba potvrdit. Zhruba 2 - 3x za 
měsíc Ti přijde informační email s novinkami, obchodními kampaněmi, termíny setkání apod.  
 

2) Pokud používáš messenger, vyhledej si Mirka Večeřu a požádej ho o přidání  
do skupiny: partneři ZINZINO. Najdeš zde aktuální informace z týmu. 
Pokud používáš WhatsApp, skupina se jmenuje ZINZINO – MIREK VEČEŘA 
Další lokální skupiny messenger: Zinzino Olomouc, Zinzino tým – HB a další. 
 

3) Zinzino podpora: 
pro zákazníky: customer.cz@zinzino.com 
pro partnery: support.cz@zinzino.com 
telefon na globální zákaznickou podporu (v angličtině, rychle odpovídají): +46317717151 
telefon na českou zákaznickou podporu: +420228888700 
 
Asistentka Mirka Večeři, Katka Hanáková, Ti může pomoci s tím, co děláš poprvé a nevíš si rady ani 
po konzultaci se svým sponzorem.  
email: asistentkazinzino@gmail.com, telefon: 605119972 
 

4) https://bestwayteam.eu/ - naše vzdělávací webová stránka v češtině 
přihlašovací jméno: zinzino 
heslo: zinzino 
Zde najdeš základní informace o společnosti Zinzino, o produktech, o chronických zánětech. Je zde 
popsán koncept společnosti Zinzino. Najdeš zde videa i psané dokumenty. Tuto část můžeš rozesílat 
novým potenciálním zákazníkům i partnerům, když jsi na začátku a ještě o Zinzinu nezvládáš plynule 
mluvit.  
 
Ve chvíli, kdy chceš mít přístup ke všem videím ze seminářů, kompenzačnímu plánu + základní videa 
a materiály, které jsou potřeba pro rychlou orientaci ve Tvé webové kanceláři, je potřeba kliknout 
na registraci – tam vyplnit všechny potřebné údaje. Po schválení registrace, které Ti přijde nazpět 
emailem, je potřeba se přihlásit pod svým přihlašovacím jménem a heslem, které sis v registraci 
zvolil a potom si kup jeden z balíčků předplatného. Po zakoupení předplatného máš plně k dispozici 
všechny potřebné materiály, takže Tvé Zinzino podnikání se může rozjet na plné obrátky. "#$% 
 

5) https://zz.zustatzdravy.cz/pro-partnery/mirkuv-koutek/ 
Prezentace, návody, jak se orientovat ve webové kanceláři (videa) atd. 
 

6) Poraď se se svým přímým sponzorem, jak si splnit Rychlý start a nezapomeň si hned první měsíc 
registrace vybrat výrobek na Autoorder - tzn. automatickou objednávku, kterou budeš dostávat 
zdarma. Pouze za poštovné, až splníš základní podmínky. 
 
Přeji Ti úspěšný start, zařaď rychlost a dovol si být úspěšný!         
Mirek Večeřa, Crown 


