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Марафон хөгжлийн промоушен
Орос хэлтний бүс нутгийн бүх 

Бие даасан Гишүүд болон Супервайзоруудад нээлттэй.

✓ Суурь сарын Онооноос Болзлын Оноогоо* багадаа 1000 Оноогоор нэмэгдүүлэх 

БА

✓ Тухайн сардаа суурь сарын Ахлагчийн БОТ-ийн багтай харьцуулахад шинэ баг нэмсэн 

байх шаардлагатай.

*Болзлын Оноонд: Хувиараа Худалдан Авсан Оноо (PPV), Доод баг командын Оноо (DLV) болон Баталгаажиж буй Супервайзоруудын Группын Онооны (GV)

нийлбэр тооцогдоно. 

Болзлын Оноо нэмэгдсэн сардаа Ахлагчдын Бот-д шинэ баг команд нь идэвхтэй байх ёстой.

Ахлагчийн Бот-ийн шинэ багийн өсөлт болон Болзлын Онооны өсөлт хоёр нь хамтдаа биелэгдсэн байх ёстой.

Болзлын хугацаа Суурь хугацаа

2022 оны 9-р сар 2022 оны 8-р сар

2022 оны 10-р сар 2022 оны 9-р сар

2022 оны 11-р сар 2022 оны 10-р сар

БЭЛГЭНД МӨНГӨН ВАУЧЕР АВААРАЙ!



Хэрхэн болзол хангах вэ?

*Ойлгоход хялбар болгох үүднээс мөнгөн дүнг рублээр зааж өгсөн болно. Мөнгөн ваучерыг Бие даасан Гишүүний гэрээ байгуулсан улсын мөнгөн тэмдэгтээр олгох болно.

Хувийн Оноон дахь шинэ баг болон 1000 Оноо

нэмэгдүүлсэн удаа ТУС БҮРЭЭС 

гэрээ байгуулсан улсын мөнгөн тэмдэгтээр 5000 рубльтэй 

тэнцэх хэмжээний мөнгөн ваучер олгох болно.

Мөнгөн ваучерын тоо хязгааргүй!

Суурь сараас 

Болзлын сардаа

+1000 Оноо

Суурь сараас 

Болзлын сарын 

Хувийн Оноонд

+1 шинэ баг

191 500 ТӨГРӨГ*+ =



▪ Тус промоушен нь Орос хэлтний бүс нутгийн бүх Бие даасан Гишүүд болон Супервайзоруудад нээлттэй.

▪ Промоушены үргэлжлэх хугацаа: 2022 оны 9-11-р сар.

▪ Ахлагчдын Бот нь Галбиржуулах марафоныг зохион байгуулах үйл явцыг хялбар болгох үүднээс Телеграмын платформ дээр 

хөгжүүлсэн бот юм.

▪ Марафоны шинэ багийг Ахлагчдын Бот-д бүртгэх шаардлагатай. 

▪ Шинэ баг гэж болзлын сарын хугацаанд анхны гараагаа эхлүүлж буй баг юм.  

▪ Ахлагчдын Бот-д бүртгүүлэхдээ ID болон улсаа зөв зааж өгөх ёстой. (Мэдээллээ буруу оруулсан тохиолдолд болзолд 

тооцогдохгүй)

▪ Болзлын Оноонд: Хувиараа Худалдан Авсан Оноо (PPV), Доод баг командын Оноо (DLV) болон Баталгаажиж буй 

Супервайзоруудын Группын Онооны (GV) нийлбэр тооцогдоно. 

▪ Суурь хугацаанд: БДГ статустай байх хугацаандаа цуглуулсан Оноог тооцох бөгөөд хэрэв өмнөх сард нь оролцогч 

Давуу эрхтэй Үйлчлүүлэгч байсан бол болзлын хугацааны өсөлтийг тэгтэй харьцуулж тооцно

▪ Промоушены болзол биелүүлсний шагнал нь мөнгөн ваучер юм:

+1000 Оноо болон +1 шинэ идэвхтэй баг тус бүрээс 191 500 төгрөг авах болно.

▪ Мөнгөн ваучер олгох хугацаа 2022 оны 12/15 – 02/28. Энэ хугацааны дараа мөнгөн ваучер хүчингүй болно. 

▪ Мөнгөн ваучераа авахын тулд*:

Хувиараа татвар төлөгчөөр компанид бүртгүүлсэн байх

WWW.HERBALIFEPAY.COM цахим дансаа идэвхижүүлсэн байх

Роялти урамшуулал авдаг Супервайзор болон түүнээс дээш статустай бол 10/70 маягтаа бөглөсөн байх.

▪ *Мөнгөн ваучерыг Бие даасан Гишүүнд олгох боломжгүй тохиолдолд түүнд КХХ-ийн цахим хуудас дах цахим хэтэвчинд 

Оноо нэмж оруулах бөгөөд тэр Оноогоор бэлэг авах боломжтой болох юм. 

▪ Бие даасан Гишүүд нь промоушенаас авсан мөнгөн шагнал болон бэлэгтэй холбоотой ямарваа татвар төлөх хариуцлагыг өөрөө 

хүлээнэ (Гишүүний биеэ авч явах дүрэм 8G)

Болзол

Марафон хөгжлийн промоушен

http://www.herbalifepay.com/
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