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HƯỚNG DẪN THAM GIA THỬ THÁCH TRÊN ỨNG DỤNG
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• Đăng ký cân đo chỉ số đầu vào trên web 
http://booking.bodykey.com.vn

• Đến TTPP để thực hiện cân đầu vào theo thời gian đã đăng ký trên
website booking

BƯỚC 1

• Lập nhóm trên ứng dụng BodyKey 2.0

BƯỚC 2

• Tập luyện trong 60 ngày để tăng cơ giảm mỡ

• Viết bài câu chuyện QLCN thành công cùng BodyKey

BƯỚC 3

• Ghi nhận các chỉ số cơ thể đầu ra sau 60 ngày thử thách

BƯỚC 4

Các bước thực hiện:



Truy cập website booking và chọn ô 

“Đăng nhập” để thực hiện đăng ký cân

đầu vào.

1

BƯỚC 1



Đăng nhập vào website http://booking.bodykey.com.vn

Chọn mục “Thử thách 60 Ngày” sau đó

chọn loại thử thách bạn muốn tham gia.
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THỬ THÁCH DÀNH CHO NHÓM



Đăng nhập vào website bằng ada của Trưởng Nhóm

Nhấn vào mũi tên để chọn tên Trưởng Nhóm

Trưởng Nhóm có nhiệm vụ điền tên nhóm. 

Tên nhóm bắt buộc không được vượt quá 12 ký tự (bao gồm cả khoảng cách), tiếng Việt

không dấu và không chứa các ký tự đặc biệt như !@#$%^&*(.)

THỬ THÁCH DÀNH CHO NHÓM

Điền mã số ada của Mentor dẫn dắt nhóm (nếu có), sau đó nhấn

vào mũi tên ở mục “Họ tên Mentor” để chọn tên Mentor.
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THỬ THÁCH DÀNH CHO NHÓM

Nhấn chọn “Quản lý nhóm” để thêm các thành viên trong nhóm.
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Nhấn chọn “Thêm nhóm”.
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Điền mã số Ada của từng thành viên.

Sau khi điền mã số Ada, chỉ cần nhấp vào mũi

tên để chọn tên thành viên

Điền số điện thoại của từng thành viên

Điền các thông tin ngày giờ/địa

điểm cân đo/số seri đồng hồ

Chọn “thêm thành viên” để hoàn tất

đăng ký cân đo cho thành viên đó

Lưu ý:

- Thời gian cân đo giữa các thành viên KHÔNG được cách nhau quá 3 ngày.

- Số điện thaại đăng ký trên web booking phải trùng với số điện thoại trên Ứng dụng BodyKey 2.0

THỬ THÁCH DÀNH CHO NHÓM



THỬ THÁCH DÀNH CHO NHÓM

Nhóm bắt buộc phải có 2 thành viên mới

tham gia thử thách. Trong trường hợp cả 3 

thành viên đều là người cũ, hệ thống sẽ

hiện thông báo đăng ký không thành công.
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THỬ THÁCH DÀNH CHO NHÓM

Cuối cùng, chọn “hoàn tất” để kết thúc phần đăng ký cho nhóm của bạn. 7



THỬ THÁCH DÀNH CHO NHÓM

Sau khi hoàn tất đăng ký cho các thành viên, giao

diện sẽ hiển thị trạng thái đăng ký thành công

Vậy là Nhóm của bạn đã hoàn tất thủ tục đăng ký cân đo đầu vào, tiếp theo bạn cần hoàn tất

phần lập nhóm trên Ứng dụng BodyKey 2.0 (bước bắt buộc) để được xem là hợp lệ.
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BƯỚC 2
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HƯỚNG DẪN LẬP NHÓM TRÊN ỨNG DỤNG BODYKEY 2.0

Hoàn tất việc đăng ký tài khoản trên Ứng dụng BodyKey 2.0

Đối với NPP đã cài đặt ứng dụng BodyKey 2.0, vui lòng bỏ qua các bước này.
1Tải ứng

dụng
BodyKey
2.0 về thiết
bị di động

2 Sử dụng mã
kích hoạt
trên hóa đơn
mua hàng để
kích hoạt tài
khoản
BodyKey

3 Thực hiện
Bài khảo sát
cá nhân trên
ứng dụng
BodyKey
trong vòng 2 
tuần trước
khi bắt đầu
thử thách.

❖ Bước 2.1



HƯỚNG DẪN LẬP NHÓM TRÊN ỨNG DỤNG BODYKEY 2.0
BƯỚC 2
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❖ Bước 2.2

Trưởng nhóm có nhiệm vụ đăng ký tham gia thử thách cho nhóm thông qua “Thử thách Nhóm từ 

Amway” trên ứng dụng BodyKey. Thử thách sẽ được tính sau 01 ngày kể từ ngày nhóm của bạn đủ 04 

thành viên (04 thành viên được hiểu là 04 người này đã xác nhận đồng ý tham gia nhóm của bạn thông 

qua ứng dụng BodyKey 2.0.

ON 2

3

4

5 6

1

Bấm vào “Thử thách

nhóm từ Amway”
Chọn “Tham gia

thử thách”

Điền “tên nhóm” – không

được trùng tên với nhóm

khác

Chọn “Biểu tượng

nhóm”

Bấm “Tạo nhóm” Bấm + để thêm thành viên



Mọi thắc mắc liên hệ hotline 18001700 hoặc đến các TTPP gần nhất để được tư vấn hỗ trợ.


