
Laipni lūdzam  
Coral Club Latvija!
Mēs ceram uz produktīvu sadarbību ar jums!

Paldies, ka izvēlējāties Coral Club. Mēs esam par 
veselību, kompetenci un uzņēmējdarbību bez robežām. 
Mēs esam pārliecināti, ka jūs esat orientēti uz rezultātu 
un gatavi attīstīties starptautiskajā līmenī. Ar Coral 
Club ir viegli: mēs esam izveidojuši ceļvedi, kas 
palīdzēs jums uzzināt vairāk par mārketinga plānu un 
uzņēmuma biznesa specifiku dažādos reģionos.
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01 Produkcijas pasūtīšana

Kā noformēt pasūtījumu:  

Veicot pasūtījumu vietnē https://lv.coral.club

Vienā no tirdzniecības birojiem

Kā es varu izsekot savam pasūtījuma statusam?  

Sūtījuma atrašanās vietu pēc izsekošanas numura, kas tiek nosūtīts uz e-pastu pēc pasūtījuma 
nosūtīšanas, varat izsekot izvēlētā kurjerpasta vietnē.

Uzziniet par preču ienākšanu vietnē:

Norādiet pastu produkta kartītes cilnē 
“Paziņot par preču saņemšanu”. Tiklīdz 
produkts būs noliktavā, jūs saņemsiet 
paziņojumu e-pastā.

Uzziniet par preču saņemšanu 
Tirdzniecības birojā: 

+371 67389200
+371 26525458

Kā es varu zināt, kad produkts ir atnācis?  

* Uzziniet vairāk par pasūtījumu apmaksas veidiem

Kā aprēķināt izmaksas un apmaksāt pasūtījumu:  

Pieejamie maksājuma veidi:  

apmaksa ar karti piegādes brīdī (COD pakalpojuma maksa 1 eiro)

apmaksa ar bonusiem no bonusa konta

apmaksa ar bankas pārskaitījumu

apmaksa ar bankas karti, izmantojot maksāšanas servisu Walletto

apmaksa izmantojot maksāšanas servisu PayPal

Piegādes 
serviss

Piegāde
Piegādes 
termiņš

Piegādes maksa (EUR)

Omniva

Līdz durvīm
(apmaksa mājas lapā)

1-3 d.d.

pasūtījums < 100 EUR

3,00

pasūtījums > 100 EUR - 
bezmaksas piegāde

Līdz durvīm
(apmaksa saņemšanas 
brīdī)

1-3 d.d. 4,00

Pakomāts 1-3 d.d. 1,50

Latvijas Pasts

Pakomāts vai 
izsniegšanas punkts

1-3 d.d. pasūtījums < 100 EUR 1,50
pasūtījums > 100 EUR - 
bezmaksas piegāde

Pasta nodaļa 1-3 d.d. pasūtījums < 100 EUR 2
pasūtījums > 100 EUR - 
bezmaksas piegāde

https://lv.coral.club/support/list.php#offices
https://www.omniva.ee/chastnyj
https://www.pasts.lv/lv/par_mums/par_latvijas_pastu/latvijas-Pasta-klientu-centrs/#sazinai
https://lv.coral.club/support/question.php?q=payment
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Patērētājiem

Izplatītājiem

02 Lojalitātes programma

Kļūstot par kluba biedru, jūs iegūstat iespēju iegādāties kompānijas produktus par kluba cenu 
(-20% no mazumtirdzniecības cenas). Uzaicinot draugus un paziņas kompānijā, jūs saņemat 5% 
no tiem Kluba Biedru pirkumiem, kas pēc jūsu ieteikuma kļuva par Kluba Biedriem. Saņemto 
naudas atmaksu var izmantot, lai apmaksātu pasūtījumus vietnē un uzņēmuma tirdzniecības 
birojos.

Sākot strādāt ar Coral Club, jūs ievērojami palielinat savas iespējas! Jūs kļūstat par starptautiskās 
kompānijas partneri un saņemat naudas atlīdzību saskaņā ar mārketinga plānu sava biznesa 
attīstīšanai.

Bonusi, kas uzkrāti Izplatītājam saskaņā ar mārketinga plānu, atrodas viņa bonusu kontā.

Izplatītājam ir tiesības izmantot uzkrātos bonusus, lai apmaksātu turpmākos pasūtījumus, kā arī 
pārskaitīt tos uz bankas kontu.

Lai saņemtu bonusus uz bankas kontu, Izplatītājam ir jānoslēdz ar kompānijas mārketinga līgums.

Uzņēmums stingri iesaka izplatītājiem reģistrēt savu darbību kā uzņēmēju, personu, kas veic 
uzņēmējdarbību, vai citā statusā, ko paredz jūsu valsts likumdošana. Parasti informācija par 
iespējamiem statusiem, īpašiem nodokļu režīmiem, nodokļu likmēm tiek publicēta jūsu valsts nodokļu 
un finanšu kontroles iestāžu vietnēs:

informācija par saimnieciskās darbības veidiem un reģistrāciju Uzņēmumu reģistrā:  
https://www.ur.gov.lv/lv/registre/salidzini-komercdarbibu-veidus

VID informācija par fiziskas personas, kura veic saimniecisko darbību, reģistrāciju:  
https://www.vid.gov.lv/lv/saimnieciskas-darbibas-veiceji

privātpersonu uzņēmējdarbības nosacījumi:  
https://www.vid.gov.lv/lv/vid-aicina-fiziskas-personas-registret-saimniecisko-darbibu

Pievēršam jūsu uzmanību, ka bez speciālās izglītības ne vienmēr ir viegli saprast nodokļu sarežģījumus. 
Tas var radīt nepareizu nodokļu režīma izvēli un rezultātā pārmaksāt budžetu vai radīt pārāk lielu 
pārskatu sniegšanu. Šajā sakarā mēs ļoti iesakām pirms nodokļu režīma izvēles konsultēties ar nodokļu 
jomas speciālistiem. Tas samazinās nodokļu maksājumus un tādējādi pozitīvi ietekmēs Izplatītāja 
ienākumu līmeni.

Sīkāku informāciju un pieteikuma iesniegšanu līguma noslēgšanai varat iegūt personīgā konta sadaļā 
«Mans profils» -> «Personīgais kabinets» -> «Mani rīki» -> «Atlīdzības saņemšana».
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03 Tīkla PAPLAŠINĀŠANA

Jauns klients Jauns izplatītājs
Vecums > 18 gadi

TI
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Reģistrējieties vietnē, norādot tā 
rekomendētāja Kluba Biedra numuru vai 
tālruņa numuru, kurš ieteica Coral Club 
produktus. Veiciet minimālo pasūtījumu –  
12 punkti 90 dienu laikā no reģistrācijas 
dienas vietnē.

Uzņēmuma vietnes personīgā konta sadaļā 
“Mani rīki” aizpildiet pieteikumu pārskaitīšanai 
Izplatītājiem – tajā pašā laikā no jūsu personīgā 
konta tiks ieturēti 30 EUR.

Izplatīšanas komplekts tiks nosūtīts kopā ar jaunu 
pasūtījumu.
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04 Izplatītāja sākuma komplekts

Izplatītāja komplekts palīdzēs jums ātri un efektīvi sākt uzņēmējdarbību. Ja jums ir kādi jautājumi, 
vienmēr varat sazināties ar mentoru vai atbalsta dienestu.

Mārketinga plāns un karjeras grāmata — detalizēts mārketinga plāna apraksts ar 
piemaksu aprēķināšanas piemēriem katram individuālajam rangam.

Biznesa partnerība ar Coral Club — izplatītāja ceļvedis Coral Club panākumu pasaulē. 
Grāmata jums pastāstīs par izplatītāja iespējām un priekšrocībām un atbildēs uz 
jautājumiem:

ko nozīmē būt Coral Club Izplatītājam,

kā pareizi pozicionēt produktu un uzņēmējdarbības iespējas,

kas jums jāzina par uzņēmējdarbības juridiskajiem aspektiem un ētiku,

kā pareizi uzturēt Izplatītāja vietnes un lapas internetā,

kāds ir uzņēmuma tēls un kā to uzturēt.

Dienasgrāmata ir plānotājs mērķu reģistrēšanai, kontaktu saraksta un citu svarīgu 
piezīmju uzturēšanai. 

Katalogs ir ilustrēta publikācija ar detalizētu informāciju par Coral Club produktiem un 
ieteikumiem to lietošanai.

Coral-Mine — minerālu kompozīcija no rektīlajiem koraļļiem, satur labvēlīgo makro- un 
mikroelementu sāļus (kalciju, magniju, kāliju u.c.). Mijiedarbojoties ar ūdeni, minerāļi no 
sāļiem pāriet ūdenī, labvēlīgi ietekmējot tā fizioloģisko pilnvērtību un organoleptiskās 
īpašības.

https://lv.coral.club/support/list.php?page=feedback
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05 Esi informēts par Coral Club Latvija jaunumiem
coral club sociālajos tīklos

Reģistrējieties Coral Club oficiālajiem kontiem, lai būtu informēts par jaunākajām uzņēmuma ziņām, 
gaidāmajiem notikumiem, produktu izlaišanu un ekskluzīvām sociālo mediju akcijām.

Uzziniet par gaidāmajiem pasākumiem: https://events.coral-club.com/ru 
un tīmekļa seminārus https://online.coral-club.com/ru, ko sagatavoja Coral Club

Instagram: 
https://www.instagram.com/coralclub_latvia

Facebook: 
https://www.facebook.com/CoralClubLatvia

YouTube: 
https://www.youtube.com/user/cciofficial 
https://www.youtube.com/channel/UCRT58uqUaTxwE14tvaXIKJA

Telegram: 
https://t.me/cba_online
https://t.me/joinchat/AAAAAEJGVS_oCdZjplqlKQ

https://www.instagram.com/coralclub_latvia
https://www.facebook.com/CoralClubLatvia
https://www.youtube.com/user/cciofficial
https://www.youtube.com/channel/UCRT58uqUaTxwE14tvaXIKJA
https://t.me/cba_online
https://t.me/joinchat/AAAAAEJGVS_oCdZjplqlKQ
https://events.coral-club.com/ru


8

06 Noderīgi materiāli

07 Uzņēmuma tirdzniecības biroju kontakti

Lai piekļūtu birojam, līdzi jāņem kluba biedra karte vai personību apliecinošs dokuments.

Tirdzniecības biroju kontakti Latvijā:

Tirdzniecības birojs 132 Rīgā, Miera iela 97, Rīga +371 26525458, +371 67389200

Tirdzniecības birojs 833 Rīgā, Dzirnavu iela 37, Rīga +371 67389210

Tirdzniecības birojs 509 Jelgavā, Cukura iela 22, Jelgava.  
Vadītāja: Iveta Freimane +371 29245833

Tirdzniecības birojs 510 Daugavpilī, Cietokšņa iela 42a, Daugavpils.  
Vadītāja: Tatjana Aljabjeva +371 26325079

Tirdzniecības birojs 513 Rēzeknē, Atbrīvošanas Aleja 122, Rēzekne.  
Vadītāja: Gaļina Voronova +371 26813225

Sīkāku informāciju par tirdzniecības biroju darbu var iegūt tīmekļa vietnes sadaļā “Mūsu biroji”.

Prezentācijas:

Par Coral Club kompāniju 

Uzņēmuma produkti

Veselības jēdziens

Katalogs

Mārketinga plāns

Iespiesti materiāli (brošūras, instrukcijas, rokasgrāmatas)

Video meteriāli

Izglītības platforma “Coral Business Academy”

https://lv.coral.club/upload/iblock/55a/55a8070820fec1131e6aec133d2d4341.pdf
https://lv.coral.club/shop/
https://lv.coral.club/upload/iblock/604/6047d718c48e01b77466aa8b9a8b4840.pdf
https://lv.coral.club/upload/iblock/28e/28efa81afd639016ad28a159c8f5390f.pdf
https://lv.coral.club/images/documents/marketing-plan/plan_ru.pdf
https://lv.coral.club/personal-new/storage/?url=334
https://lv.coral.club/personal-new/storage/?url=337
https://cba.coral-club.com/
https://lv.coral.club/support/list.php#offices



