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2023 Europe & Africa Extravaganza pasākuma vadlīnijas un 

noteikumi – neatkarīgo partneru jautājumi un atbildes uz tiem 
 

• Pasākuma nosaukums: 2023 Europe & Africa Extravaganza 2023 
• Datumi: 2023. gada 22.-24. septembris 
• Norises valsts/pilsēta: Polija / Krakova 
• Norises vieta: Tauron Arena, ul. Stanisława Lema 7, 30-962 Krakow 
• Formāts: Klātienē 

 
Pasākuma kvalifikācijas un noteikumi 

 
• 2023 Europe & Africa Herbalife Nutrition Extravaganza kvalifikācijas prasības, lai varētu 

apmeklēt pasākumu: 
o Atvērts visiem Pilnībā kvalificētiem Supervisors, kuri uzkrājuši 5000 Kopējā 

apjoma punktus* kvalifikācijas periodā 
* Var tikt ieskaitīts Kvalificējoša Supervisor apjoms (Pagaidu 50% TVP) 

• Kvalifikācijas periods: 2023. gada janvāris līdz augusts (Apjoma mēneši) 
• Tiek piemēroti Noteikumi un Nosacījumi. Lūdzu, iepazīstieties ar Noteikumiem un 

Nosacījumiem zemāk. 
 

• Lai apmeklētu 2023. gada E&A Extravaganza Krakovā, visiem, kuri izpildījuši 
kvalifikāciju, jāiegādājas biļete/-es. Par biļešu pieejamību tiks paziņots vēlāk. 

 
Papildu kvalifikācijas 

 
• Papildu kvalifikācijas un datums/i tiks paziņoti vēlāk.  

 
Noteikumi un Nosacījumi 

• Kvalifikācijas ir balstītas uz individuālās partnerības sasniegumiem. Šķīrušies neatkarīgie 
partneri ar dalītiem ID var apvienot 100% no sākotnējā (kopīgā) ID apjoma, kā arī 100% no 
sava “jaunā” (individuālā) ID apjoma. 

• Kvalifikācijas dalībniekiem nevar būt Herbalife Nutrition ētikas noteikumu paŗkāpumu, un 
viņus var diskvalificēt Uzvedības noteikumu pārkāpuma gadījumā jebkurā posmā līdz 
pasākuma beigu datumam. 

• Kvalifikācija var tikt apstiprināta vai noraidīta pēc Herbalife Nutrition ieskatiem. 

• Var tikt ieskaitīts Kvalificējoša Supervisor apjoms (Pagaidu 50% TVP). 
 

https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.bing.com%2Flocal%3Flid%3DYN7998x9440316105099758385%26id%3DYN7998x9440316105099758385%26q%3DKrak%25C3%25B3w%2BArena%26name%3DKrak%25C3%25B3w%2BArena%26cp%3D50.06783676147461%7E19.991167068481445%26ppois%3D50.06783676147461_19.991167068481445_Krak%25C3%25B3w%2BArena&data=05%7C01%7Cchisangan%40herbalife.com%7C7c4b4fa41d934846d6e308dadc259560%7C101f87a76d6b4c6c9d9c223592a2ba50%7C0%7C0%7C638064351223223350%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=vjJSyaySc7UCuwESwka24f4aiCCfuTYwRWYufgYx9OA%3D&reserved=0
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• Par pasēm, ceļojumu vīzām, pilsonības apliecinājumu un visiem citiem ceļošanas 

dokumentiem, kas nepieciešami HN Extravaganza pasākumam, ir atbildīgs tikai un vienīgi pats 
kvalificētais neatkarīgais partneris, nevis Kompānija Herbalife Nutrition. 

• Ja kāds no kvalifikācijai nepieciešamajiem apjomiem tiek atgriezts Herbalife Nutrition, 
Kompānija atskaitīs izmaksas no atpirktā produkta summas. 

• Neatkarīgais partneris ir personīgi atbildīgs par visu piemērojamo nodokļu samaksu, kas saistīti 
ar jebkurā atlīdzībām, kas gūtas pasākuma/Promtoion ietvaros. Nodokļi dažādās valstīs 
atšķiras; lūdzu, pārbaudiet vietējo nodokļu likumdošanu. 

• Kvalificētajiem neatkarīgajiem partneriem ir jānodrošina mazumtirdzniecības klientu 
verifikācija, ko jebkurā laikā var pārbaudīt uz vietas, lai pārbaudītu patiesos 
mazumtirdzniecības pārdošanas apjomus. 

• Herbalife Nutrition patur tiesības pēc saviem ieskatiem atkārtoti pārbaudīt un atkārtoti 
apstiprināt neatkarīgā partnera kvalifikāciju līdz pat pasākuma norises dienai. 

• Piezīme: Kvalificētam neatkarīgajam partnerim ir atļauts ņemt līdzi savu laulāto un/vai 
dzīvesbiedru (piemēram, līgavaini / dzīvesbiedru / ilggadēju draudzeni / draugu) uz jebkuru 
pasākumu, kuram viņš(-a) ir kvalificējies, pat ja šis laulātais/dzīvesbiedrs nav kvalificējies 
neatkarīgais partneris. Ja attiecības nav laulātais vai ilggadējs partneris, tad šī persona NEVAR 
apmeklēt biznesa apmācības, bet tikai saviesīgos pasākumus (piemēram, sagaidīšanas 
pieņemšanas/saviesīgos pasākumus). 

• Jebkuram apjomam no ASV un ASV teritorijām, kas tiek izmantots, lai kvalificētos pasākumam, 
Promotion un Mārketinga plāna kvalifikācijai, ir jābūt Dokumentētam apjomam. Tas ietver 
kvalifikāciju pasākumiem, Promotions un Mārketinga plāna līmeņiem, tostarp ikgadējo 
Supervisor rekvalifikācijas prasību. 
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