
Майкл Жонсоны хамтаар 

БИ БVХНЭЭ 

ДАЙЧИЛНА



Бvх Супервайзоруудын анхааралд! 

Манай ТУЗ-ийн дарга, Гүйцэтгэх захирал Майкл 

Жонсонтой нэгдэж, шинэ оноо өндөр түвшинд 

эхлүүлээрэй. Шинэ үйлчлүүлэгч эсвэл Бие даасан 

Гишүүддээ шинэ хөтөлбөр хэрэгжүүлэх эсвэл 

одоогийн үйлчлүүлэгчдэдээ шинэ бүтээгдэхүүн 

туршиж үзэхэд тусалж оныг эхлүүлээрэй. 

Herbalife урагшаа!



Болзол

Болзлын хугацаа: 

2023 оны 1-2-р сар

Бүх бүрэн баталгаажсан 

Супервайзоруудад нээлттэй.

2022 оны 11-р сар ба 12-р 

сарын Нийт Онооны (TV)

нийлбэртэй харьцуулан 

2023 оны 1-р сар ба 2-р сарын 

Нийт Онооны (TV) нийлбэрийг 

1,000 Нийт Оноогоор (TV) 

ахиулаарай.

Жишээ 1

2022 оны 11-р сар

400 TV

Нийт Онооны нийлбэр

900 TV

2022 оны 12-р сар

500 TV

2023 оны 1-р сар

800 TV

Нийт Онооны нийлбэр

1,900 TV

2023 оны 2-р сар

1,100 TV

Жишээ 2

2022 оны 11-р сар

500 TV

Нийт Онооны нийлбэр

1,000 TV

2022 оны 12-р сар

500 TV

2023 оны 1-р сар

1,000 TV

Нийт Онооны нийлбэр

2,000 TV

2023 оны 2-р сар

1,000 TV

Жишээ 3

2022 оны 11-р сар

1,000 TV

Нийт Онооны нийлбэр

1,500 TV

2022 оны 12-р сар

500 TV

2023 оны 1-р сар

2,000 TV

Нийт Онооны нийлбэр

2,000 TV

2023 оны 2-р сар

0 TV



Онцгой шагналуудын эзэн болоорой

"Майкл Жонсоны хамтаар бүхнээ дайчилна" промоушены болзлыг 

биелүүлээд дараах шагналуудын эзэн болоорой:

Майкл Жонсоноос

Танд зориулсан 

хувийн мэссэж

Бүс нутгийн 

Экстраваганза дээр 

“Би бүхнээ 

дайчилна!” 

сайшаалын хананд 

таны нэр бичигдэнэ

Таны нэрийг Майклын

@HLFCEO Instagram 

хаягаар онцгойлон 

дурдана

Шинэ Herbalife 2.0

талаар Майклаас 

шууд сонсох тусгай 

дуудлагад нэгдэх 

боломж!



• “Майкл Жонсоны хамтаар би бүхнээ дайчилна” промоушенд оролцохын тулд та бүрэн баталгаажсан Супервайзор байх шаардлагатай.

• 2022 оны 11/12-р сард Нийт Оноогүй (TV) Супервайзоруудын хувьд суурь Оноо нь 0 байх бөгөөд 2023 оны 1-р сар ба 2-р сарын 
нийлбэрээр хамгийн багадаа 1,000 Нийт Оноо хийсэн байх шаардлагатай.

• 2022 оны 11-р сарын 1-с статуст хүрсэн Супервайзоруудын гүйцээж буй Оноо нь тооцогдохгүй. Болзол биелүүлж буй Супервайзорын 

статуст хүрснээс хойш цуглуулах 50 хувийн хөнгөлөлттэй Хувиараа Худалдан авсан Оноо (PPV) болон Доод баг командын Оноо (DLV) 

тооцох болно. 

• АНУ/Пуэрто Рико-д хийсэн Оноо болон АНУ/Пуэрто Рикогийн бүрэн баталгаажсан Супервайзорын АНУ/Пуэрто Рикогийн бүс нутгаас гадна 

худалдан авалт хийсэн Оноо нь “Майкл Жонсоны хамтаар би бүхнээ дайчилна” промоушенд ашиглахын тулд баримтжуулсан Оноо 

байх ёстой.

• Баримтжуулсан Оноо нь: (1) бүх доод түвшний CPM/PM-ийн захиалга; (2) ашигтай үйлчлүүлэгч шууд тээвэрлэлт; (3) жижиглэнгийн бараа 

материал болгон байршуулсан, дараа нь хүлээн авч, ашигтай байх захиалга (таны PV-д хувь нэмэр оруулах АНУ/ПР-аас бусад 

борлуулалтыг оруулаад); ба (4) АНУ/АНУ-аас гадуур хийгдсэн захиалга. нутаг дэвсгэрийг та эсвэл аль нэг АНУ/АНУ хүчин төгөлдөр 

ашигтай баримтыг ирүүлсэн тохиолдолд нутаг дэвсгэрийн доод шугамын Дистрибьютер.

• Баримтжуулсан Оноонд: 

• Доод багийн Тусгай Давуу эрхт Гишүүд/Давуу эрхт Гишүүдийн хийсэн бүх захиалгууд; Үйлчлүүлэгчдэд шууд хүргэгдэх ашиг бүхий 

захиалгууд; Үйлчлүүлэгчдэд борлуулах үедээ АНУ-даа баримтыг компанид ирүүлж баримтжуулах ашиг бүхий жижишлэн худалдааны 

захиалгууд. Үүнд таны Хувийн Оноонд нөлөөлөх АНУ/Пуэрто Рикогийн бүс нутгаас гадна худалдан авалт орно. Мөн АНУ болон АНУ-

ын газар нутгаас гадна хийгдэх таны болон таны доод багийн Гишүүдийн баримтжуулах ашиг бүхий захиалгууд орно.

• Энэхүү промоушен нь Хятадаас бусад улсуудад хүчин төгөлдөр.

• Өөрийн болзлоо MyHerbalife.com цахим хуудсаар хянах боломжтой.

Промоушены нөхцөл



Бүхнээ дайчлах цаг ирлээ.

Herbalife урагшаа!


