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AWT STARS 3  4  5  6  7  8  9  10  

Reisiauhinnad* US$1,000   US$1,500  US$2,000  US$2,500   US$3,000  US$3,500  US$4,000  US$5,000  

Spetsiaalne AWT TÄHED 
kingitus Eksklusiivne 
vastuvõtt 
 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

LA Live peakontori ja 
proaktiivsete rajatiste 
tuur  

  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Chairman’s Club 
kogemus 
 

       ✓ 

Active World Team STARS Experience kampaania* 
 

Avatud kõigile üritusele Honors kvalifitseerujatele, kes aitavad kolmel või enamal 
mitte-TAB Teami liikmel nende esimese kolme alaliini erinevates harudes† 
kvalifitseeruda või rekvalifitseeruda AWT-sse 2021 ja kvalifitseeruvad isiklikult‡ AWT 
kampaaniale 2022. aastal või jaanuaris, 2023.§ 
 
 

Reisiauhind  
Mark Hughes’  

Boonusauhinna 
võitjatele  

*Kõik auhinnad on esitatud U.S. dollarites. Asendusauhindade üle otsustab Herbalife Nutrition üksnes ja ainult omal äranägemisel. 
†AWT TÄHED kvalifikatsioonil kohaldatakse alaliini blokeerimise reeglit. Vaata blokeerimise ja teisi reegleid leheküljel 2. 
‡President’s Teami liikmed ei pea isiklikult saavutama AWT kvalifikatsiooni, et omada õigust osaleda AWT TÄHED kampaaniale. 
§Täielike kvalifikatsioonide ja ajakavadega tutvumiseks vaadake AWT 2022 kvalifikatsiooni flaierit. 

 

 

Mark Hughes’ 
Boonusauhinna võitjad, kes 

osalevad üritusel 2023 
Honors, saavad  

$750*
  

Honors on avatud:  
Kõigile President’s Team liikmetele  
 

ja 
 
kõigile täielikult kvalifitseeritud Superviisoritele, kes saavutavad 7500  
eripreemiapunkti (RO) mis tahes ühes kalendrikuus ajavahemikus märts 2022  
kuni jaanuar 2023 (sissetulekud, mis on välja makstud aprillist 2022 kuni veebruarini 20  
 
kõigile täielikult kvalifitseeritud Superviisoritele, kes saavutavad 4000 
eripreemiapunkti (RO) mis tahes ühes kalendrikuus ajavahemikus märts 2022 
kuni jaanuar 2023 (sissetulekud, mis on välja makstud aprillist 2022 kuni 
veebruarini 2023) ja nad PEAVAD täitma alljärgnevad tingimused:  
1) Kvalifitseeruma 2023 AWT STARS kampaaniale 3 või enamaTÄHEGA. 
2) isiklikult kvalifitseeruma Active World Teami (AWT) kampaaniale 
2022. Aastal või jaanuaris, 2023.  
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Märkus: Kõikide kampaania elementide, reeglite ja asenduste tõlgenduste, muudatuste või 
mis tahes kampaania reegli eemaldamise üle otsustab Herbalife Nutrition üksnes omal 
äranägemisel. Juhiste tõlgendamisel kuulub lõplik otsus Herbalife Nutritionile. Kui 
Sõltumatu Partneri lepingus on partnerlustegevuse raames registreeritud äriassistent, siis 
võib üritusel osaleda ainult 2 isikut (sealhulgas Lepingu omanik). 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 

Liin 1: Sõltumatu Partner A ei lähe TÄHENA arvesse, kuna ta ei ole täitnud AWT 
kampaania tingimusi. Sõltumatu Partner B on potentsiaalne TÄHT (kõik TÄHED 
kinnitatakse kvalifikatsiooniperioodi lõpus). Sõltumatu Partner C ei lähe TÄHENA 
arvesse, kuna igas liinis saab arvestada ainult 1 TÄHE. 
 
Liin 2: Ei Sõltumatu Partner A ega B ei lähe TÄHENA arvesse, kuna nad ei ole 
täitnud AWT kampaania tingimusi. Sõltumatu Partner C on potentsiaalne TÄHT ja 
võib kvalifikatsiooniperioodi lõpus olla  osa lõplikust TÄHTEDE arvestusest. 
 
Liin 3: Sõltumatu Partner A läheb arvesse garanteeritud TÄHENA, kuna on 
lõpetanud GET Team kvalifikatsiooni peale augustit, 2021. Sõltumatu Partner B ei 
lähe TÄHENA arvesse, kuna igas harus saab arvestada ainult 1 TÄHE. 
 
Liin 4: Sõltumatu Partner A läheb arvesse garanteeritud TÄHENA mitte-TAB 
Team ja AWT kvalifikatsioonide tõttu. Sõltumatu Partner C ei lähe TÄHENA 
arvesse, kuna igas liinis saab arvestada ainult 1 TÄHE. 
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2023 Honors reeglid 
 

1. Kvalifitseerujad peavad olema Herbalife Nutrition’is heas kirjas ja neid võidakse 
diskvalifitseerida eetiliste rikkumiste tõttu minevikus või käimasolevate eetiliste 
uurimiste tõttu. 

2. Herbalife Nutrition jätab enesele õiguse Sõltumatute Partnerite kvalifikatsioone ja 
õigusi üle kontrollida ja kehtivaks tunnistada ning seda kuni ürituse toimumise 
päevadeni kaasa arvatud. 

3. Kvalifitseerunud Sõltumatud Partnerid, mitte Herbalife Nutrition, vastutavad 
ainuisikuliselt passide, viisade, kodakondsust kinnitavate tõendite, passide ja 
kõikide teiste reisi sihtkohta jõudmiseks vajalike dokumentide kehtivusaja eest. 

4. Kvalifikatsioonid/auhinnad põhinevad individuaalsete Partnerluslepingute 
saavutustel. Lahutatud Sõltumatud Partnerid, kellel on erinevad ID-d, võivad 
ühendada 100% oma algse ID mahust ja 100% erinevate (individuaalsete) ID-de 
mahust. 

AWT TÄHED – Kuidas kvalifitseeruda 
 
• Kampaania AWT TÄHED on avatud kõigile Honors kvalifitseerujatele                           
• Kõik AWT TÄHED kvalifitseerujad peavad täitma isikliku AWT kvalifikatsiooni, 

et omada õigust AWT TÄHED auhindade saamisele (välja arvatud President’s 
Teami liikmed). 

• Täielikult kvalifitseeritud Superviisorid, kes saavutavad 7500 eripreemiapunkti 
(RO) mis tahes ühes kalendrikuus koos 3 või enama TÄHEGA, kuid kes 
isiklikult ei ole AWT kampaaniale kvalifitseerunud või rekvalifitseerunud, ei saa 
õigust AWT TÄHED kampaania auhindadele.  

• Täielikult kvalifitseeritud Superviisorid, kes saavutavad 4000 eripreemiapunkti 
(RO) mis tahes ühes kalendrikuus koos 3 või enama TÄHEGA, kuid kes 
isiklikult ei ole AWT kampaaniale kvalifitseerunud ega rekvalifitseerunud, ei 
saa osaleda 2023 Honors üritusel ega AWT TÄHED kampaania auhindadel.  

• Iga Aktiivse World Teami liikme eest (mitte-TAB Team) teie organisatsioonis 
saate 1 TÄHE. Aktiivne World Team peab olema  esimeses kolmes alaliinis, 
erinevates harudes. Teie ja Aktiivse World Teami vahel ei tohi olla teisi 
Aktiivse World Teami ja TAB Teami liikmeid. 

• Alaliini panustaja tase (TAB Team või mitte-TAB Team) põhineb nende 
staatusel seisuga 1. august 2021, nii et kui nad kvalifitseeruvad TAB Team 
liikmena peale seda kuupäeva, lähevad nad ikkagi arvesse TÄHENA. 

2. ja 3. liini blokeerimisreegel 
 
Kui teie 1. või 2. alaliini Sõltumatu Partner on TAB Teami liige, siis blokeerib ta teie 
jaoks TÄHTEDE saamise nende all olevast AWT alaliinist välja arvatud juhul kui selle 
alaliini TAB Team liige kvalifitseerus peale augustit 2021 või kui see Sõltumatu 
Partner on samuti AWT kvalifitseeruja ja panustab juba teie TÄHTEDESSE 
Kvalifikatsiooni edusammude jälgija on saadaval 2023 Honors ja MyHerbalife.com 
veebilehtedel ja see hõlmab: 
 

• 1. liini mitte-TAB Team AWT kvalifitseerujat. 
• 2. või 3. liini mitte-TAB Team AWT kvalifitseeruja alaliini erinevas harus, mida ei 

blokeeri teine Sõltumatu Partner. 
 

AWT TÄHTEDESSE panustajat saab arvestada TÄHENA ainult üks kord ja ainult 
ühele AWT TÄHE saajale. Lõplik TÄHTEDE arvestus võib muutuda ja see 
määratakse lõplikult kindlaks kvalifikatsiooniperioodi lõpus. 
 

 

Kampaania ja auhindade juhised 
 
1. Kvalifitseeritud Sõltumatud Partnerid peavad registreeruma ja osalema  Herbalife 

Nutrition Honors 2023 üritusel, et saada oma auhinnad. 
2. Kõigile kvalifikatsioonidele kehtib dokumenteeritud mahu nõue seal, kus see on 

kohaldatav. 
3. Auhindu ei saa üle anda, välja vahetada ega edasi müüa ning neid on võimalik 

kasutada üksnes kvalifitseeriunud Sõltumatute Partnerite poolt ürituse toimumise 
perioodil 14. – 17. märts 2023. 

4. Herbalife Nutrition kinnitab kvalifikatsioone üksnes omal äranägemisel. 
5. Kõik rahalised auhinnad makstakse välja peale üritust, kui osalemine on 

kinnitatud. Auhindade väljamaksed tehakse kohalikus valuutas läbi 
eripreemiamaksete samal viisil nagu makstakse välja eripreemiaid ja 
tooteboonuseid. 

6. Sõltumatud Partnerid vastutavad ainuisikuliselt mis tahes maksude tasumise eest 
seoses auhindade saamisega. Maksude tasumise protseduuri on võimalik 
täpsustada kohalikus maksuametis. 

7. Kui mis tahes mahupunktid, mis olid vajalikud auhindadele kvalifitseerumiseks, on 
seotud toodete tagasiostunõudega, siis arvab Herbalife Nutrition nende 
maksumuse kohalduva tagasiostu hinna alusel auhinnast maha. 

8. Sõltumatud Partnerid peavad kampaania auhindadega seotud mis tahes 
küsimused või vaidlused esitama 60 päeva jooksul peale üritust. 

9. Herbalife Nutrition jätab enesele õiguse muuta, pikendada või lõpetada käesolev 
kampaania mis tahes ajal. 

10. Founder’s Circle ja Chairman’s Club liikmed ei oma õigust osaleda AWT TÄHED 
kampaania reisiauhindades. 
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