
ШУУРХАЙ
ЭХЛЭЛ

ШИНЭ БИЕ ДААСАН 
ГИШҮҮДЭД ЗОРИУЛСАН 

ПРОМОУШЕН



ШУУРХАЙ ЭХЛЭЛ
ПРОМОУШЕН

Болзлын хугацаанд дараалласан 3 сар тус бүрд 500 

ба түүнээс дээш Хувиараа Худалдан авсан Оноо

хийгээд, энэ хугацаанд КХХ*-ийн цахим хуудаст 5 
шинэ үйлчлүүлэгч бүртгүүлээд Нутрибуллет 

холигч бэлгэнд аваарай!

Бэлэгний тоо хязгаартай 

Бэлэг нь зурагаас өөр байж болно

Промоушенд нэг л удаа оролцох болмжтой

*КХХ-ийн цахим хуудас - prk.herbalife.ru/mn

Шинэ Бие даасан Гишүүдэд нээлттэй

Тус промоушены болзлыг Бие даасан Гишүүний гэрээ байгуулсан 

сардаа эсвэл Бие даасан Гишүүний гэрээ байгуулсаны дараагийн 

сараас эхлүүлэх боломжтой 

Болзлын хугацаа: 2022 оны 1-р сараас 2023 оны 2-р сар

Давуу эрхтэй Үйлчлүүлэгчтэй бол Хувиараа Худалдан авсан 

Оноо (PPV) болон доод баг командын Давуу эрхтэй үйлчлүүлэгчийн 

Оноо тооцогдоно



КХХ-ИЙН ЦАХИМ ХУУДАС ДАХЬ БОЛЗОЛ-ХЯНАГЧААР ТУС ПРОМОУШЕНЫ БОЛЗЛЫГ 

ШАЛГААРАЙ!

*Сайт ПРК - prk.herbalife.ru

ШУУРХАЙ ЭХЛЭЛ



ПРОМОУШЕН
Болзлын жишээ:

2022

1-р сар

2022

2-р сар

2022

3-р сар

2022

4-р сар

ЖИШЭЭ 1

2022 ОНЫ 1-Р САРЫН

ШИНЭ БДГ

500 PPV*
1 Ш.Ү**

600 PPV
3 Ш.Ү

1000 PPV
5 Ш.Ү

ПРОМОУШЕНЫ БОЛЗОЛ БИЕЛҮҮЛСЭН

ЖИШЭЭ 2

2021 ОНЫ 12-Р САРЫН 

ШИНЭ БДГ

100 PPV

450 PCP
5 Ш.Ү

500 PPV

-

0 PPV

500 PCP

-

ПРОМОУШЕНЫ БОЛЗОЛ БИЕЛҮҮЛСЭН

ЖИШЭЭ 3

2022 ОНЫ 2-Р САРЫН 

ШИНЭ БДГ

500 PPV

-

500 PPV
5 Ш.Ү.

500 PPV

-

ПРОМОУШЕНЫ БОЛЗОЛ БИЕЛҮҮЛСЭН

ЖИШЭЭ 4

2022 ОНЫ 11-Р САРЫН 

ШИНЭ БДГ

500 PPV*
1 Ш.Ү**

600 PPV
3 Ш.Ү

1000 PPV
5 Ш.Ү

ПРОМОУШЕНЫ БОЛЗОЛ БИЕЛҮҮЛЭЭГҮЙ (2021 ОНЫ 11-Р САРЫН ШИНЭ БИЕ 

ДААСАН ГИШҮҮН ПРОМОУШЕНЫ ЭНЭ ДАВАЛГААНД ОРОЛЦОХ

БОЛОМЖГҮЙ)

ЖИШЭЭ 5

2022 ОНЫ 2-Р САРЫН 

ШИНЭ БДГ

500 PPV
5 Ш.Ү

1000 PPV

-

499 PPV

-

ПРОМОУШЕНЫ БОЛЗОЛ БИЕЛҮҮЛЭЭГҮЙ (ДАРААЛЛАСАН 3 САРЫН НЭГ 

САРД НЬ 500-С БАГА ХУВИАРАА ХУДАЛДАН АВСАН ОНОО ЦУГЛУУЛСАН)

*PPV (Personal Purchased Volume) – Хувиараа Худалдан авсан Оноо 
**Ш.Ү – Тухайн сард КХХ-ийн цахим хуудаст бүртгүүлсэн Шинэ Үйлчлүүлэгчид 

Таны Давуу Эрхтэй Үйлчлүүлэгчдийн Оноог болзолд тооцох боломжтой

ШУУРХАЙ ЭХЛЭЛ

*PPV (Personal Purchased Volume) – Хувиараа Худалдан авсан Оноо
PCP – Доод баг командын Давуу эрхтэй Үйлчлүүлэгчийн Оноо

**Ш.Ү – КХХ-ийн цахим хуудаст бүртгүүлсэн Шинэ Үйлчлүүлэгч



ШУУРХАЙ
ЭХЛЭЛ

ПРОМОУШЕНЫ НӨХЦӨЛ



ПРОМОУШЕН

Промоушены нөхцөл:
• КХХ-ийн цахим хуудаст бүртгүүлсэн, ОХУ, Украйн, Беларусь, Казахстан, Монгол, Киргиз, Узбекистан, Гүрж, Армени, Азербайжан, Латви, Литва, Эстони улсуудын 

Бие даасан Гишүүний гэрээ байгуулсан Шинэ Бие даасан Гишүүдэд нээлттэй. 

• Дээрх жагсаалтад дурдаагүй улсад Бие даасан Гишүүний гэрээг байгуулсан тохиолдолд дараах 2 нөхцөл хангагдсан тохиолдолд тус промоушенд оролцох 

боломжтой болно. 1. КХХ-ийн цахим хуудаст бүртгүүлэх. 2. Дээр дурдсан улс орнуудад болзлын 50% ба түүнээс дээш Оноог хийх. 

• 2022 оны 1-12-р сард Бие даасан Гишүүний статуст шилжсэн Давуу эрхтэй үйлчлүүлэгчид нь энэхүү промоушенд оролцох боломжтой. Болзлын Оноог Давуу 

эрхтэй үйлчлүүлэгчээс Бие даасан Гишүүний статуст шилжсан сараас эхлэн тооцно. Промоушенд хамрагдахын тулд оролцогч бүх 3 сарын турш БДГ статустай 

байх ёстой.
• Хэрэв ДҮ нь сарын дундуур эсвэл сарын сүүлээр БДГ болсон бол тухайн сарын Оноог тооцох болно. 

• Хэрэв БДГ нь Супервайзор статустай болзлыг биелүүлэх бол бэлэг авна. 

• Болзлын хугацаа: 2022 оны 1-сараас 2023 оны 2-р сар.
• Энэхүү промоушены бэлэг нь Нутрибуллет холигч юм.

• Болзлоо биелүүлсэний дараагаар компанийн зүгээс бэлэг авах боломжтой болсоны талаар мэссэж мэдэгдэл авсаны дараагаар дурын Онооны захиалга хийгээд 

захиалгандаа бэлэг нэмэх боломжтой болно. 
• Бэлэг нэмэх үйл явц нь улс орнуудын хувьд өөр өөр байх болно. ОХУ, Казахстан, Украйн, Беларусь, Монгол, Киргиз, Гүрж улсуудад MyHerbalife.com цахим 

хуудсаар хийсэн онлайн захиалгандаа бэлэг нэмж авах шаардлагатай. Бусад улс орнуудын хувьд нэмэлтээр мэдээлэл хүргэх болно. 

• Бэлэг нэг удаа олгогдоно. Бэлэг олгох хугацаа нь хязгаартай.

• Бэлэгний тоо хязгаартай. 
• Бэлэг нь зурагаас өөр байж болно.

ШУУРХАЙ ЭХЛЭЛ



ПРОМОУШЕН

Промоушенд оролцохын тулд хэрхэн захиалга хийх талаар

• Тус промоушены болзлыг Бие даасан Гишүүний гэрээ байгуулсан сардаа эсвэл Бие даасан Гишүүний гэрээ байгуулсаны дараагийн сараас эхлүүлэх боломжтой. 

• 12-р сард эсвэл 1-р сард Бие даасан Гишүүний гэрээ байгуулсан БДГ нь энэхүү промоушены 1-р давалгаа болох 1-3-р сарын болзлын хугацаанд оролцох боломжтой. 1-р эсвэл

2-р сард Бие даасан Гишүүний гэрээ байгуулсан БДГ нь энэхүү промоушены 2-р давалгаа болох 2-4-р сарын болзлын хугацаанд оролцох боломжтой. 2-р сард эсвэл 3-р сард

Бие даасан Гишүүний гэрээ байгуулсан БДГ нь энэхүү промоушены 3-р давалгаа болох 3-5-р сарын болзлын хугацаанд оролцох боломжтой. 3-р сард эсвэл 4-р сард Бие даасан 

Гишүүний гэрээ байгуулсан БДГ нь энэхүү промоушены 4-р давалгаа болох 4-6-р сарын болзлын хугацаанд оролцох боломжтой. 4-р сард эсвэл 5-р сард Бие даасан Гишүүний 

гэрээ байгуулсан БДГ нь энэхүү промоушены 5-р давалгаа болох 5-7-р сарын болзлын хугацаанд оролцох боломжтой. 5-р сард эсвэл 6-р сард Бие даасан Гишүүний гэрээ 

байгуулсан БДГ нь энэхүү промоушены 6-р давалгаа болох 6-8-р сарын болзлын хугацаанд оролцох боломжтой. 6-р сард эсвэл 7-р сард Бие даасан Гишүүний гэрээ байгуулсан 

БДГ нь энэхүү промоушены 7-р давалгаа болох 7-9-р сарын болзлын хугацаанд оролцох боломжтой. 7-р сард эсвэл 8-р сард Бие даасан Гишүүний гэрээ байгуулсан БДГ нь 

энэхүү промоушены 8-р давалгаа болох 8-10-р сарын болзлын хугацаанд оролцох боломжтой. 8-р сард эсвэл 9-р сард Бие даасан Гишүүний гэрээ байгуулсан БДГ нь энэхүү
промоушены 9-р давалгаа болох 9-11-р сарын болзлын хугацаанд оролцох боломжтой. 9-р сард эсвэл 10-р сард Бие даасан Гишүүний гэрээ байгуулсан БДГ нь энэхүү
промоушены 10-р давалгаа болох 9-11-р сарын болзлын хугацаанд оролцох боломжтой. 10-р сард эсвэл 11-р сард Бие даасан Гишүүний гэрээ байгуулсан БДГ нь энэхүү
промоушены 11-р давалгаа болох 11-р сараас 2023 оны 1-р сарын болзлын хугацаанд оролцох боломжтой. 11-р сард эсвэл 12-р сард Бие даасан Гишүүний гэрээ байгуулсан 

БДГ нь энэхүү промоушены 12-р давалгаа болох 12-р сараас 2023 оны 2-р сарын болзлын хугацаанд оролцох боломжтой.

• Тус промоушенд оролцохын тулд гэрээ байгуулсаны дараах дараалласан 3 сар тус бүрд 500 ба түүнээс дээш Хувиараа Худалдан авсан Онооны захиалга хийх шаардлагатай.

• Давуу эрхтэй Үйлчлүүлэгчтэй бол Хувиараа Худалдан авсан Оноо (PPV) болон доод баг командын Давуу эрхтэй үйлчлүүлэгчийн Оноо тооцогдоно

• Та 500 Хувиараа Худалдан авсан Оноог нэг захиалгаар эсвэл нэг сарын хугацаанд олон захиалга хийж цуглуулах боломжтой. 

• Захиалгыг ямар ч аргаар хийсэн байж болно. 

ШУУРХАЙ ЭХЛЭЛ

Бэлэгний тоо хязгаартай 

Бэлэг нь зурагаас өөр байж болно

Промоушенд нэг л удаа оролцох болмжтой



ПРОМОУШЕН

Промоушенд оролцохын тулд хэрхэн шинэ 
үйлчлүүлэгчдийг бүртгүүлэх талаар  

• Үйлчлүүлэгчдийн бүртгэлийг КХХ-ийн цахим хуудас - prk.herbalife.ru/mn дахь 

«Сар тутмын тайлан» хэсэгт сар бүрийн 1-с 10-ны хооронд хийх боломжтой. 

• Үйлчлүүлэгчдийн бүртгэлийг тус цахим хуудаст заавал бүртгүүлсэн байх 

шаардлагатай. Бусад ямар ч аргаар үйлчлүүлэгчдийн мэдээллийг хүлээн 

авахгүй. 

• Болзлын хугацаанд 3 сарын хугацаанд нийт шаардлагатай тооны шинэ 
үйлчлүүлэгч бүртгүүлсэн байх шаардлагатай. Тухайлбал, та эхний сард 1, 

дараагийн сард 2, сүүлийн сард 2 үйлчлүүлэгч бүртгүүлэх боломжтой. Эсвэл 

болзлын хугацааны аль нэг сард 5 шинэ үйлчлүүлэгчийг нэг дор бүртгүүлэх 

боломжтой. 

• Хэрэв танд ямар нэгэн бэрхшээл тулгарвал КХХ-ийн цахим хуудас дахь 
«Материалууд» хэсэгт үйлчлүүлэгчдийг бүртгэх, сайтыг ашиглах заавартай 

танилцана уу. 

ШУУРХАЙ ЭХЛЭЛ

Бэлэгний тоо хязгаартай 

Бэлэг нь зурагаас өөр байж болно

Промоушенд нэг л удаа оролцох болмжтой



ПРОМОУШЕН

Бэлэг хэрхэн авах талаар 

• Бэлгээ болзлын хугацааны дараах сарын 15-20-ны өдрүүдээс эхлэн хүлээн авах 

боломжтой болох бөгөөд 2022 оны 1-3-р сарын болзлын хугацаанд болзлоо 

биелүүлсэн тохиолдолд 4-р сарын 15-20-ны өдрүүдээс эхлэн бэлгээ хүлээн авах 

боломжтой болно. 

• Бэлгээ хүлээн авах боломжтой болсон тохиолдолд компанийн зүгээс мэссэж 

мэдэгдэл илгээх болно. 

• Болзлоо биелүүлсэний дараагаар 3 сарын хугацаанд, компанийн зүгээс бэлэг авах 

боломжтой болсоны талаар мэссэж мэдэгдэл авсаны дараагаар дурын Онооны 

захиалга хийгээд захиалгандаа бэлэг нэмэх боломжтой болно. 2022 оны 4-р сарын

15-20-ны өдрүүдээс эхлэн хүлээн авах боломжтой болсон бэлгээ 2022 оны 8-р 

сарын 1-с өмнө авах шаардлагатай

• ОХУ, Казахстан, Украйн, Беларусь, Монгол, Киргиз, Гүрж улсуудад MyHerbalife.com 

цахим хуудсаар хийсэн онлайн захиалгандаа бэлэг нэмж авах шаардлагатай. 

Бусад улс орнуудын хувьд нэмэлтээр мэдээлэл хүргэх болно.

ШУУРХАЙ ЭХЛЭЛ

Бэлэгний тоо хязгаартай 

Бэлэг нь зурагаас өөр байж болно

Промоушенд нэг л удаа оролцох болмжтой



ШУУРХАЙ
ЭХЛЭЛ

ШИНЭ БИЕ ДААСАН 
ГИШҮҮДЭД ЗОРИУЛСАН 

ПРОМОУШЕН


