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2023 m. Europos ir Afrikos Extravaganza 

Renginio informacija ir taisyklės. Nepriklausomų partnerių 
klausimai ir atsakymai 

 
• Renginio pavadinimas: 2023 m. Europos ir Afrikos Extravaganza 
• Data: 2023 m. rugsėjo 22–24 d. 
• Miestas / vieta: Krokuva, Lenkija 
• Renginio vieta: Tauron Arena, ul. Stanisława Lema 7, 30-962 Krakow 
• Formatas: gyvas renginys  

 
Renginio kvalifikaciniai reikalavimai ir taisyklės 

 
• Dalyvavimo 2023 m. Europos ir Afrikos Herbalife Nutrition renginyje Extravaganza 

kvalifikaciniai reikalavimai: 
o Gali dalyvauti visiškai kvalifikuoti supervizoriai, per kvalifikacinį laikotarpį 

surinkę 5 000 bendrosios apimties taškų* 
*Galima įskaičiuoti kvalifikacijos siekiančių supervizorių apimtį (su laikinąja 50 % 
nuolaida) 

• Kvalifikacinis laikotarpis: 2023 m. sausis–rugpjūtis 
• Taikomos taisyklės ir sąlygos. Taisykles ir sąlygas rasite toliau.  

 

• Norėdami dalyvauti 2023 m. E&A Extravaganza Krokuvoje, visi dalyviai privalo įsigyti 
bilietus. Apie pradedamą prekybą bilietais bus paskelbta vėliau. 

 
 

Papildomi kvalifikaciniai reikalavimai 
 

• Papildomi kvalifikaciniai reikalavimai ir datos bus paskelbti vėliau 
 

Bendrosios taisyklės ir sąlygos 
 

• Kvalifikacija paremta individualios partnerystės veiklos pasiekimais. Išsiskyrę nepriklausomi 
partneriai, turintys skirtingus ID, gali naudoti 100 % apimties, sukauptos su pradiniu (bendru) 
ID, ir 100 % apimties, sukauptos su „naujuoju“ (individualiu) ID. 

• Kvalifikacinius reikalavimus vykdantys nepriklausomi partneriai neturi būti pažeidę Herbalife 
Nutrition elgesio kodekso, be to, gali būti diskvalifikuoti dėl ankstesnių Etikos kodekso 
pažeidimų ar vykstančių etikos tyrimų. 

• Herbalife Nutrition vien savo nuožiūra gali patvirtinti ar atmesti nepriklausomų partnerių 
kvalifikaciją. 

• Galima įskaičiuoti kvalifikacijos siekiančių supervizorių apimtį (su laikinąja 50 % nuolaida). 
• Pasais, vizomis, pilietybės dokumentais, pasų galiojimo trukme ir visais kitais kelionės 

dokumentais, reikalingais norint nuvykti į renginio HN Extravaganza vietą, turi pasirūpinti 
pats kvalifikacinius reikalavimus įvykdęs nepriklausomas partneris, o ne Herbalife Nutrition. 

• Jei bendrovei Herbalife Nutrition bus grąžinti produktai, už kuriuos gauti apimties taškai 
buvo naudojami vykdant kvalifikacinius reikalavimus, Herbalife Nutrition išskaičiuos šią 
sumą. 

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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• Nepriklausomi partneriai patys atsakingi už tai, kad susimokėtų visus mokesčius, susijusius su 
bet kokiu atlygiu, gautu per renginius / akcijas. Mokesčiai įvairiose šalyse skiriasi; 
informacijos ieškokite vietos mokesčių įstatymuose.  

• Kvalifikacinius reikalavimus vykdantys nepriklausomi partneriai privalo turėti mažmeninį 
pardavimą klientams patvirtinančius dokumentus, kurie gali būti bet kada patikrinti, siekiant 
įsitikinti mažmeninės prekybos sandorių tikrumu.  

• Herbalife Nutrition pasilieka teisę vien savo nuožiūra dar kartą tikrinti ir tvirtinti 
nepriklausomų partnerių kvalifikaciją iki renginio pradžios ir jo metu. 

• Pastaba. Kvalifikacinius reikalavimus įvykdę nepriklausomi partneriai į bet kurį renginį gali su 
savimi pasiimti sutuoktinį (-ę) ar ilgalaikį (-ę) partnerį (-ę) (sužadėtinį (-ę) / sugyventinį (-ę) / 
vaikiną (merginą), su kuriuo (-ia) palaiko ilgalaikius santykius), net jei toks asmuo nėra 
kvalifikacinius reikalavimus įvykdęs nepriklausomas partneris. Jei šis asmuo nėra sutuoktinis 
(-ė) ar ilgalaikis (-ė) partneris (-ė), jis NEGALI dalyvauti verslo mokymuose, o gali dalyvauti tik 
kultūrinėje renginio programoje (sutikimo renginyje / vakarėliuose). 

• Visa apimtis, gauta iš JAV / JAV teritorijų ir naudojama vykdant renginių, akcijų bei 
rinkodaros plano kvalifikacinius reikalavimus, turi būti dokumentuotoji (įskaitant renginių, 
akcijų, prekybos ir rinkodaros plano lygmenų kvalifikaciją, taip pat kasmetinį supervizoriaus 
statuso atnaujinimą). 
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