
VERSLO
PLĖTROS 
PROGRAMA
2023



VERSLO PLĖTROS PROGRAMA

S P B

• NORĖDAMI ĮVYKDYTI BET KURIO
VPP LYGMENS KVALIFIKACINIUS 
REIKALAVIMUS, TURITE SURINKTI 
NE MAŽIAU KAIP 500 ASMENIŠKAI 
ĮSIGYTOS APIMTIES TAŠKŲ. 

• KLIENTAMS GALITE PRISKIRTI 
SAVO KLIENTUS, PK IR 
NEPRIKLAUSOMUS PARTNERIUS, 
TURINČIUS ŽEMESNĮ NEI 
SUPERVIZORIAUS STATUSĄ.



KVALIFIKACIJOS MĖNESIAI: 
2023 M. SAUSIS, VASARIS, KOVAS, 
BALANDIS, GEGUŽĖ

PASIEKITE AUKŠTESNĮ VERSLO PLĖTROS 
PROGRAMOS LYGMENĮ, PALYGINTI SU 
ANKSTESNIU MĖNESIU, IR GAUKITE DOVANŲ 
ČEKĮ PRODUKCIJAI ĮSIGYTI!

AKCIJOJE GALI DALYVAUTI VISI NEPRIKLAUSOMI 
PARTNERIAI IR SUPERVIZORIAI IŠ RSM REGIONO

VERSLO PLĖTROS PROGRAMOS AKCIJA

*Sumos rubliais ir JAV doleriais nurodytos dėl patogumo. Čekiai nepriklausomiems partneriams bus
išmokėti sutarties registracijos šalies valiuta.
Čekiai už pasiektus skirtingus lygmenis sumuojami (ne daugiau kaip 3 lygmenys per 1 mėnesį)

UŽ KIEKVIENĄ AUKŠTESNĮ LYGMENĮ GAUNATE ČEKĮ 
PRODUKCIJAI ĮSIGYTI!

ČEKIS VIETOS VALIUTA 
PRODUKCIJAI ĮSIGYTI

LYGMUO
STARTINIS, PRADINIS, 
BAZINIS

ČEKIS VIETOS VALIUTA 
PRODUKCIJAI ĮSIGYTI

38€

LYGMUO
1–10

PASIEKIANT AUKŠTESNĮ LYGMENĮ, BŪTINA 
PADIDINTI APIMTĮ, PALYGINTI SU PRAĖJUSIU
MĖNESIU!

76€



VERSLO PLĖTROS PROGRAMOS AKCIJA
o Ar bus užskaitytas praėjusio mėnesio lygmuo, jei nebuvo išsiųsta ataskaita? O gal tokiu atveju padidinimas bus skaičiuojamas nuo nulio?
Pagal akcijos taisykles pasiektas aukštesnis lygmuo turi apimti ir apimties padidinimą, palyginti su praėjusiu mėnesiu. Dėl to būtina padidinti apimtį, palyginti su praėjusiu mėnesiu. Pavyzdys:

Klausimai ir atsakymai

2023 m. mėnuo Sausis Vasaris Kovas

VPP lygmuo 0 2 3

Apimtis, klientai, ataskaita 3 500 TV (500 PPV) + 25 klientai, ataskaita neišsiųsta 3 500 TV (500 PPV) + 25 klientai, ataskaita išsiųsta 5 000 TV (500 PPV) + 30 klientų, ataskaita išsiųsta

Lygmuo, čekis VPP lygmuo nepasiektas, nes ataskaita neišsiųsta Čekis neskirtas, nes apimtis nepadidinta, palyginti su praėjusiu 
mėnesiu, nors ir pasiektas aukštesnis VPP lygmuo

Čekis paskirtas, nes padidinta apimtis ir pasiektas aukštesnis 
VPP lygmuo

o Ar bus užskaitytas praėjusio mėnesio lygmuo, jei nebuvo įvykdytas 500 PPV reikalavimas? O gal tokiu atveju padidinimas bus skaičiuojamas nuo nulio?
Pagal akcijos taisykles pasiektas aukštesnis lygmuo turi apimti ir apimties padidinimą, palyginti su praėjusiu mėnesiu. Dėl to būtina padidinti apimtį, palyginti su praėjusiu mėnesiu. Pavyzdys:

2023 m. mėnuo Sausis Vasaris Kovas

VPP lygmuo 0 2 3

Apimtis, klientai 3 500 TV (0 PPV) + 25 klientai 3 500 TV (500 PPV) + 25 klientai 5 000 TV (500 PPV) + 30 klientų, ataskaita išsiųsta

Lygmuo, čekis VPP lygmuo nepasiektas, nes neįvykdytas 500 PPV reikalavimas Čekis neskirtas, nes apimtis nepadidinta, palyginti su praėjusiu 
mėnesiu, nors ir pasiektas aukštesnis VPP lygmuo

Čekis paskirtas, nes padidinta apimtis ir pasiektas aukštesnis 
VPP lygmuo

o Ką daryti, jei klientų skaičius neatitiko VPP lygmens apimties? Kaip tokiu atveju bus vertinama kvalifikacija?
Pagal akcijos taisykles pasiektas aukštesnis lygmuo turi apimti ir apimties padidinimą, palyginti su praėjusiu mėnesiu. Dėl to būtina padidinti apimtį, palyginti su praėjusiu mėnesiu. Pavyzdys:

2023 m. mėnuo Sausis Vasaris Kovas

VPP lygmuo 2 5 8

Apimtis, klientai 7 000 TV (500 PPV) + 25 klientai 7 000 TV (500 PPV) + 40 klientų 10 000 TV (500 PPV) + 55 klientai, ataskaita išsiųsta

Lygmuo, čekis Pasiektas 2 VPP lygmuo, nes klientų skaičius atitinka 2 VPP lygmenį. Čekis neskirtas, nes apimtis nepadidinta, palyginti su praėjusiu 
mėnesiu, nors ir pasiektas aukštesnis VPP lygmuo

Paskirta 240 USD (3 čekiai po 80 USD), 
padidinta apimtis ir pasiektas aukštesnis VPP lygmuo



o Kaip man įvykdyti kvalifikacinius reikalavimus sausį, jei esu naujas nepriklausomas partneris arba 2022 m. gruodį nesukaupiau apimties?
Norint įvykdyti akcijos kvalifikacinius reikalavimus 2023 m. sausį, pakanka surinkti 500 asmeniškai įsigytos apimties taškų (PPV) 2023 m. sausį ir užregistruoti 5 klientus. Taip pasieksite aukštesnį verslo plėtros programos lygmenį nuo nulinio 
iki startinio.

o Kaip man įvykdyti kvalifikacinius reikalavimus, jei praėjusį mėnesį sukaupiau apimties, bet neužregistravau verslo plėtros programos lygmens svetainėje prk.herbalife.ru?
Jei praėjusį mėnesį neužregistravote lygmens, būtina padidinti apimtį pagal aukštesnį VPP lygmenį ir užregistruoti reikiamą klientų skaičių. Pavyzdžiui, jei praėjusį mėnesį sukaupėte 2 500 taškų, bet neužregistravote lygmens, šį mėnesį 
turite sukaupti mažiausiai 3 500 taškų ir užregistruoti 25 klientus, kad įvykdytumėte kvalifikacinius reikalavimus.

o Kaip man įvykdyti kvalifikacinius reikalavimus, jei praėjusį mėnesį mano apimtis neatitiko jokio VPP lygmens (buvo mažesnė nei 500 taškų)?
Tokiu atveju, kad įvykdytumėte kvalifikacinius reikalavimus, jums pakanka pasiekti startinį lygmenį šį mėnesį. Pavyzdžiui, jei gruodį jūsų apimtis buvo 350 PPV, kad įvykdytumėte akcijos kvalifikacinius reikalavimus 2023 m. sausį, pakanka 
2023 m. sausį surinkti 500 asmeniškai įsigytos apimties taškų (PPV) ir užregistruoti 5 klientus. Taip pasieksite aukštesnį verslo plėtros programos lygmenį nuo nulinio iki startinio.

o Čekis bus skirtas tik pirmą kartą pasiekus aukštesnį lygmenį. Ką reiškia „pirmą kartą“ pasiekus aukštesnį VPP lygmenį?
Jei pakartotinai pasieksite tą patį VPP lygmenį per kvalifikacinį laikotarpį, čekis bus priskirtas tik už pirmą kartą pasiektą aukštesnį lygmenį. Pavyzdžiui:

o Čekiai už pasiektus skirtingus lygmenis sumuojami, bet ne daugiau kaip už 3 lygmenis per 1 mėnesį. Ką tai reiškia?
Per 1 mėnesį galima gauti ne daugiau kaip 3 čekius už pasiektą aukštesnį VPP lygmenį. Pavyzdžiui:

Klausimai ir atsakymai

VERSLO PLĖTROS PROGRAMOS AKCIJA

2023 m. mėnuo Sausis Vasaris Kovas Balandis

VPP lygmuo 1 3 1 2

Paskirti 2 čekiai už pakilimą iš
1 į 2 ir iš 2 į 3 lygmenis Čekis neskirtas, aukštesnis lygmuo nepasiektas Čekis neskirtas, 2 lygmuo jau buvo pasiektas per akcijos 

kvalifikacinį laikotarpį

2023 m. mėnuo Sausis Vasaris Kovas Balandis

VPP lygmuo Pradinis 1 5 9

Paskirti 2 čekiai už pakilimą iš
S P į B ir iš B į 1 lygmenis

Buvo pasiektas aukštesnis – 4 lygmuo. Paskirti 3 čekiai, nes pagal 
akcijos sąlygas čekiai gali būti skirti daugiausia už 3 pasiektus 

aukštesnius lygmenis

Buvo pasiektas aukštesnis – 4 lygmuo. Paskirti 3 čekiai, nes
pagal akcijos sąlygas čekiai gali būti skirti daugiausia už 3 

pasiektus aukštesnius lygmenis



o Dovana už įvykdytas akcijos sąlygas yra čekis Herbalife Nutrition produktams įsigyti.
o Čekius galima naudoti tik Herbalife Nutrition produktams. Čekių naudojimo sąlygos įvairiose šalyse skiriasi.
o Čekiai priskiriami TIK pirmą kartą pasiekus aukštesnį lygmenį per kvalifikacinį laikotarpį. 
o Čekiai už pasiektus skirtingus lygmenis sumuojami (ne daugiau kaip 3 lygmenys per 1 mėnesį). Pavyzdžiui, jei kovą buvo pasiektas 1 

VPP lygmuo, o balandį – 6 lygmuo, čekis bus priskirtas tik už pakilimą nuo 1 iki 4 lygmens. 
o Sumos rubliais ir doleriais nurodytos dėl patogumo. Čekiai nepriklausomiems partneriams bus išmokami sutarties 

registracijos šalies valiuta.
o Čekis už pasiektą startinį, pradinį ir bazinį lygmenis sudaro 38 eurus.
o Čekis už pasiektą bet kurį lygmenį nuo 1 iki 10 sudaro 76 eurus.
o Čekių gavimo laikotarpis – nuo 2023-02-15 iki 2023-08-31. Po šio termino čekiai nustos galioti.
o Nepriklausomi partneriai patys atsakingi už tai, kad susimokėtų bet kokius mokesčius, susijusius su per akcijas gautomis išmokomis ir 

dovanomis (žr. Nepriklausomų partnerių elgesio kodekso 8G taisyklę). Prieš išmokant čekius visos kvalifikacijos bus dar kartą 
patikrintos.

Dovanos

VERSLO PLĖTROS PROGRAMOS AKCIJA



o Akcijoje gali dalyvauti visi nepriklausomi partneriai ir supervizoriai iš RSM regiono.
o Akcijos laikotarpis: 2023 m. sausis–gegužė.
o 2023 m. sausiui bazinis laikotarpis bus 2022 m. gruodis. 2023 m. sausio apimtis bus lyginama su 2022 m. gruodžio apimtimi. Kitiems 

mėnesiams bazinis laikotarpis bus ankstesnis VPP lygmuo.
o Verslo plėtros programa (VPP) – nauja klientų ir apimties apskaitos sistema svetainėje prk.herbalife.ru.
o Nepriklausomo partnerio kvalifikacijai įskaičiuojama asmeniškai įsigytos apimties ir pavaldžiosios organizacijos apimties taškų suma 

(PPV ir DLV), taip pat klientai, nurodyti mėnesinėje ataskaitoje KPP svetainėje.
o Supervizoriaus kvalifikacijai įskaičiuojami bendrosios apimties taškai (TVP) ir klientai, nurodyti mėnesinėje ataskaitoje KPP svetainėje. 

Kvalifikacijai įskaitoma bendroji apimtis. Bendrąją apimtį sudaro jūsų asmeniškai įsigytos apimties, pavaldžiųjų nepriklausomų partnerių 
ir PK apimties, taip pat jūsų kvalifikacijos siekiančių supervizorių, turinčių laikiną 50 % nuolaidą, (t. y. grupinės apimties) suma.

o Norėdami pasiekti bet kurį VPP lygmenį, privalote turėti ne mažiau kaip 500 asmeniškai įsigytos apimties taškų.
o Kaip klientus galite nurodyti savo klientus, PK ir nepriklausomus partnerius, turinčius žemesnį nei supervizoriaus statusą.

Akcijos sąlygos
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