Panduan Praktis
Daftar Keanggotaan Secara Online
Langkah 1 : Buka website : www.nuskin.co.id
Langkah 2: Pilih Bahasa yang Anda kehendaki

Langkah 3: Klik bagian kanan atas “SIAP UNTUK SIGN UP”

Langkah 4: Klik “Bergabung Bersama Kami”

Langkah 5: Pilih Jenis Keanggotaan
Jika Anda mendaftar dengan menggunakan nama Anda dan atau pasangan, pilih Account perorangan,
namun jika menggunakan nama perusahaan, pilih Account Distributor Kemitraan

Langkah 6 : Masukkan Nama Sponsor Anda

ID sponsor adalah ID upline Anda, silahkan isi tanpa spasi dan gunakan kode ID negara. Jika id
Indonesia gunakan huruf ID didepan nomor Id Anda
Contoh penulisan yang benar: ID1111111, SG0222222 (jika sponsor Anda dari Singapura) dll
Contoh penulisan yang salah : 23456782 (tanpa kode negara), ID 23456782 (menggunakan
spasi)
Sistem akan otomastis menolak, jika Anda salah memasukkan data sponsor

Langkah 7: Isi dengan lengkap semua data Anda (member baru)


Pastikan Anda mengetahui kode pos dari wilayah tempat tinggal Anda (sesuai dengan
alamat Anda). Jika Anda tidak mengetahuinya Anda dapat mencari di www.google.com



No telpon rumah wajib diisi jika tidak memiliki no telp rumah, Anda dapat memasukkan
nomor telp selular
Alamat email wajib dimiliki, dan dengan mengisi email nantinya akan menjadi user name
untuk check Volume & Genealogy



Langkah 8: Ketentuan dan Tata Cara
Jika Anda setuju dengan ketentuan dan tata cara sebagai Anggota, contreng kotak konfirmasi dan pilih
“Lanjutkan”

Langkah 9 : Verifikasikan Akun Anda
Pastikan seluruh data yang Anda masukkan telah benar namun jika terdapat kesalahan dalam
mengisi data, Anda dapat merubahnya dengan memilih “Memperbaiki” namun jika semuanya
telah benar pilih “Lanjutkan”

Langkah 10: Pendaftaran Anda telah usai silahkan catat nomor id
Distributor Anda

CATATAN PENTING




Jika Anda hendak mendaftar menjadi Anggota ARO Anda dapat memilih “melanjutkan ke PaketPaket ARO” atau Anda dapat menyerahkan langsung formulir ARO yang telah diisi di Showcase
Jakarta atau Walk in center terdekat kami atau kirim via email di id_order@nuskin.com dengan
menginformasikan no ID dari pendaftaran Anda diatas
Semua pendaftaran baik online maupun secara langsung wajib menyerahkan foto copy KTP
yang jelas dan tidak terpotong

