PRZEWODNIK
REJESTRACJI UMOWY NIEZALEŻNEJ KONSULTANTKI KOSMETYCZNEJ ONLINE

Dowiedz sią jak w kliku krokach zarejestrować umowę online i dołączyć do grona Niezależnych
Konsultantek Mary Kay. Zobacz, jakie to proste!
1. Aby rozpocząć proces rejestracji umowy, po wejściu na stronę www.marykay.pl przejdź do
zakładki „ZOSTAŃ KONSULTANTKĄ” w menu głównym u góry strony.

2. Po załadowaniu strony wybierz „ZAREJESTRUJ UMOWĘ ONLINE”, poprzez kliknięcie „KLIKNIJ
TUTAJ”.

3. Następnie pojawi się informacja o tym, jak w kilku krokach zarejestrować umowę online.
Przygotuj swój PESEL lub NIP oraz numer Konsultantki, którym posługuje się Twoja rekruterka
oraz numer jej Grupy Biznesowej. Jeśli nie znasz tych danych skontaktuj się z osobą, która
zaprosiła Cię do współpracy.
Zapoznaj się z listą dostępnych płatności a potem wejdź w „Kliknij tutaj”.



Jeżeli masz już swoją Konsultantkę i znasz numer swojego rekrutera oraz numer jej Grupy
Biznesowej, możesz rozpocząć proces rejestracji Umowy.



Jeżeli nie masz jeszcze swojej Konsultantki możesz wybrać ją z Lokalizatora Konsultantek,
wybierz jedną z nich i zapytaj ją o możliwość współpracy.

Oto pięć kroków, które mogą zmienić Twoje życie i rozpocząć
wspaniałą przygodę!
KROK 1 Rozpocznij proces rejestracji nowej Umowy












Wprowadź swój osobisty i unikalny adres e-mail.
Wprowadź swoje hasło, które powinno zawierać minimum 8 znaków oraz przynajmniej 1 dużą
literę, przynajmniej 1 małą literę i znaki spoza alfabetu (liczby 0-9 lub znaki specjalne takie jak:
!, ? itp.). Hasło nie powinno zawierać polskich znaków np. ą, ć.
Zapamiętaj wprowadzone hasło, będziesz z niego korzystać podczas logowania się na swój
osobisty profil Konsultantki na MK InTouch (platformy dedykowanej konsultantkom Mary
Kay).
Wprowadź numer swojego Rekrutera i numer Grupy Biznesowej. Jeżeli nie znasz tych danych
skontaktuj się ze swoją Konsultantką, która zaprosiła Cię do współpracy.
Wybierz pytanie pomocnicze i odpowiedź, będzie to potrzebne jeżeli zapomnisz hasła.
Wprowadź swój numer PESEL lub NIP, jeden z tych numerów jest wymagany.
Zapoznaj się z Zasadami Przetwarzania Danych i potwierdź klikając na pole przy komunikacie
„Zapoznałam się z Zasadami Przetwarzania Danych”.
Sprawdź czy wprowadziłaś poprawne dane i kliknij przycisk „Kontynuuj”.

KROK 2 Wypełnij swoje Dane Osobowe








Koniecznie wypełnij wszystkie pola oznaczone czerwoną gwiazdką*, są to dane wymagane do
prawidłowej rejestracji Twojej Umowy.
Zwróć uwagę, że po wpisaniu 2 pierwszych cyfr w kodzie pocztowym aplikacja pokaże Ci listę
kodów, z których możesz wybrać swój region i miasto.
Pamiętaj, by wpisać prawidłowy, aktualny numer telefonu kontaktowego. Biuro Mary Kay chce
mieć z Tobą kontakt. Na ten numer będziesz otrzymywać informacje o dostawie.
Zaznacz odpowiednio Tak lub Nie w Informacjach dodatkowych i kliknij „Kontynuuj”.
Przejrzyj swoje dane osobowe.
UWAGA! Koniecznie przeczytaj i potwierdź zapoznanie się z poszczególnymi dokumentami o
Przetwarzaniu Danych Osobowych, Warunkami Umowy, praz Zasadami Składania Zamówień.
Jeżeli tego nie zrobisz dalszy proces rejestracji Twojej Umowy nie będzie możliwy. Potwierdź
klikając przycisk „Kontynuuj”.

KROK 3 Wybierz Zestaw Startowy




Wybierz interesujący Cię Etap Wstępny i kliknij przycisk „Kontynuuj”. Zwróć uwagę na 2 wersje
językowe Etapów Wstępnych. (PL – wersja polska, RU – wersja rosyjska)
WAŻNE! Jeżeli wybierzesz Etap Wstępny wraz z Pakietem Ulubione jesteś uprawniona do
skorzystania ze wspaniałej Oferty dla Nowej Konsultantki – wybierając dodatkowe Pakiety
„Pielęgnacja”, „Makijaż” i/lub „Biznes” otrzymasz również Elegancką Biało-Czarną Torbę. O
szczegóły zapytaj swoją Konsultantkę.








Jeżeli chcesz, możesz również dołączyć do swojego zamówienia dowolne produkty Mary Kay®,
wybierając je z Katalogu Produktów, który zamieszczony jest po lewej stronie, następnie kliknij
„Kontynuuj”.
Wybierz preferowaną formę dostawy. Koszty dostawy zostaną automatycznie doliczone do
Twojego zamówienia. Mary Kay realizuje zamówienia w 48 h nie licząc dnia kiedy płatność jest
potwierdzana. Ceny dostaw: dostawa do domu kurierem DPD – 15 zł, odbiór w paczkomacie
Inpost - 8 zł, odbiór osobisty w Beauty Center w Warszawie – 10 zł.
Przejrzyj swoje zamówienie - na tym etapie możesz dokonać wszelkich zmian. Następnie kliknij
„Kontynuuj”.
Sprawdź jakie bonusy zostaną dodane do twojego zamówienia. Zwróć uwagę na 2 wersje
językowe dodawanych broszur – wybierz te odpowiednie dla siebie. Kliknij „Kontynuuj” aby
przejść do ostatniego kroku.

KROK 4 Wybierz rodzaj płatności




Wybierz preferowaną opcję płatności internetowej (e-przelewem lub kartą przez Internet).
Przeczytaj uważnie informację dotyczącą płatności, aby transakcja była szybko i poprawnie
potwierdzona.









Dokonaj płatności za swoje pierwsze zamówienie wybierając z listy odpowiednią kartę lub
bank.
Operator płatności eCard akceptuje karty kredytowe oraz karty debetowe, które mają opcję
płatności przez internet (o szczegóły dowiedz się w swoim banku).
Jeśli posiadasz konto internetowe, w jednym z aktywnych banków na poniższej liście płatności,
możesz dokonać poprzez automatyczne przekierowanie na stronę banku, który wygeneruje
gotowy do potwierdzenia formularz.

Jeśli podczas płatności na Twojej karcie lub koncie zabraknie środków lub sesja połączenia
zostanie przerwana odczekaj kilkanaście minut. Następnie wejdź w swoją umowę ponownie
poprzez stronę www.marykay.pl i wejdź w opcję „Otwórz zapisaną Umowę”. Przeklinaj ją, aż
do formularza z płatnościami i zapłać jeszcze raz.
Jeśli nie posiadasz bankowego konta internetowego lub karty płatniczej to skontaktuj się z
osobą, która zaprosiła Cię do biznesu, aby mogła zaproponować Ci podpisanie Umowy
papierowej.

KROK 5 Zaloguj się do serwisu MK InTouch
GRATULUJEMY! Właśnie dołączyłaś do grona Konsultantek Mary Kay!
Numer Konsultantki dostaniesz w wiadomości email potwierdzającej rejestrację. Automatycznie
zostaniesz zarejestrowana w serwisie www.marykayintouch.pl , zaloguj się używając otrzymany
numer Konsultantki oraz hasło, które podawałaś podczas rejestracji Umowy.

Kliknij tutaj i rozpocznij rejestrację Umowy online

W przypadku problemów skontaktuj się ze swoją Konsultantką Mary Kay lub z Centrum
Konsultanta tel. 22 211 00 00.

