راهنمای باشگاه مشتریان موسسه زبان آفاق

نحوه ثبت نام :
برای ثبت نام در باشگاه مشتریان موسسه آفاق  ،کافیست از طریق منو های اصلی وب سایت وارد صفحه باشگاه شده  ،و پس از مطالعه
نکات ذکر شده در این صفحه بر روی دکمه " ورود به باشگاه مشتریان " کلیک کنید .
پس از آن شما می بایست ابتدا بر روی دکمه " ایجاد حساب کاربری " کلیک کرده و پس از تکمیل موارد درخواستی رمز عبور شما به
شماره همراه شما پیامک خواهد شد .
در نظر داشته باشید چنانچه پیامک های تبلیغاتی شما بسته باشد  ،این پیامک برای شما ارسال نخواهد شد .برای اینکار ابتدا پیامک های
تبلیغاتی خود را موقتا فعال نمایید .
پس از ایجاد حساب کاربری شما میتوانید به پنل کاربری خود وارد شوید  .شماره همراه و رمز عبور پیامک شده را وارد کرده و بر روی
ورود به حساب کاربری کلیک کنید تا ثبت نام شما در باشگاه مشتریان تکمیل گردد .
به محض ورود به داشبورد باشگاه  ،یک شانس قرعه کشی و  20امتیاز پیله برای شما ثبت خواهد شد  .نکته مهم در این خصوص این
است که شما میبایست برای شرکت در قرعه کشی های موسسه در قسمت خرج امتیاز  ،شانس خود را در قرعه کشی خرج نمایید .
در غیر این صورت شما در قرعه کشی شرکت داده نخواهید شد  ( .دلیل این امر این است که در باشگاه مشتریان قرعه کشی های زیادی
قرار خواهد گرفت و این امکان برای افراد وجود دارد که شانس های خود را در هر قرعه کشی که مورد نظر است  ،خرج نمایند )

روشهای دریافت پیله و شانس بیشتر در قرعه کشی :
به ازای معرفی هر فرد به باشگاه مشتریان موسسه  ،شما  2پیله دریافت خواهید کرد .
افرادی که زبان آموز آفاق هستند  100پیله به عنوان هدیه دریافت خواهند کرد  ( .این امتیاز از طریق کارت هایی که در اختیار مدیران
شعب قرار خواهد گرفت به زبان آموزان آفاقی تقدیم خواهد شد )

در صورتی که فردی با معرفی شما در هر یک از شعب موسسه ثبت نام نمایند  50 ،پیله به عنوان هدیه به شما تعلق خواهد گرفت .
( توجه داشته باشید در هنگام ثبت نام فرد جدید  ،حضور فرد معرف اجباری می باشد )
در صورتی که زبان آموز موسسه هستید  ،به ازای هر بار ثبت نام مجدد در ترم های بعدی  30پیله به عنوان هدیه دریافت خواهید کرد .
در بخش نظر سنجی  ،میتوانید با شرکت در نظر سنجی های مختلفی که در این بخش قرار خواهد گرفت  ،به ازای هر بار  5پیله دریافت
نمایید .
پیله های اهدایی مختلفی نیز در اختیار مدیران شعب قرار خواهد گرفت تا به عنوان تشویق و پاداش به افرادی که در شعب فعالیت
بیشتری دارند یا موفقیتی کسب می کنند اهدا گردد .

شما پس از جمع آوری پیله های خود میتوانید به چند روش پیله ها را خرج کنید :
 هر  50پیله را به یک شانس دیگر در قرعه کشی تبدیل کنید تا بتوانید با شانس های بیشتر  ،در قرعه کشی های بزرگ موسسهشرکت نمایید  .همچنین با تبدیل  200پیله به  6شانس شرکت در قرعه کشی میتوانید از این امکان به بهترین نحو استفاده نمایید .
 با رسیدن به حد نصاب امتیازی ؛ محصوالتی همچون ساعت مچی هوشمند ،تبلت  ،لپ تاپ ،پی اس  4و  ...دریافت نمایید . از کدهای تخفیف ثبت نام که در بخش " دریافت کدهای تخفیف " قرار گرفته است  ،میتوانید استفاده نمایید . -شما میتوانید با خرج کردن پیله های خود در بخش " امور خیریه "  ،با موسسه آفاق در این کار انسان دوستانه شریک باشید .

در بخش تاریخچه امتیازات  ،پیله ها و شانس های قرعه کشی که به دست آورده و یا خرج کرده اید را میتوانید مشاهده نمایید .
در صفحه داشبورد یک شماره با عنوان کد معرف درج شده که برای دعوت از دوستان خود به عضویت در باشگاه مشتریان میتوانید از
این کد استفاده نمایید  .همچنین لینکی در این قسمت وجود دارد که حاوی کد معرف شماست و می توانید برای معرفی باشگاه مشتریان
آفاق در گروهها و کانالهای شبکه های اجتماعی خود از این لینک استفاده نمایید .

نکته مهم :

در نظر داشته باشید  ،در صورت مشاهده هرگونه تقلب و سو استفاده در باشگاه مشتریان آفاق  ،حساب کاربری فرد

متخلف مسدود خواهد گردید و تمامی امتیازات وی از بین خواهد رفت .

در صورت به وجود آمدن هرگونه سوال یا مشکل در خصوص باشگاه مشتریان  ،در بخش نظرات در پایین صفحه باشگاه مشتریان مورد
خود را مطرح نمایید تا در اولین فرصت به آن پاسخ داده شود .

