
Aktiivne World Team
Aktiivne World Team – alus eduka äri loomisele!

Miks kvalifitseeruda
Te arendate kolme oskust: müük, 
organisatsiooni loomine ja organisatsiooni 
säilitamine ning arendamine

See kvalifikatsioon aitab teil luua jätkusuutliku 
äri koos Herbalife Nutritioniga

87% uutest GET Team liikmetest 2021 
kvalifitseerusid AWT tasemelt**

Kuidas kvalifitseeruda
Alustage või jätkake AWT
kvalifikatsiooni 2023!

Täitke kvalifikatsioon KÕIGI kolme 
võimalusega mis tahes kuuekuulisel perioodil 
ajavahemikus august 2022 kuni detsember 
2023.

Mida te saate

kogumahupunkti
igas kuus 4-l 

järjestikusel kuul

kogumahupunkti 
mis tahes kahes5000 kuusvõi

10 000 kogumahupunkti
mis tahes ühes kuus

* Dokumenteeritudmaht
** Andmedkõigi turgude kohtapealeHiina. Neednäitajad ei ole edukaäri arendamisegarantiiks.
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• Tunnustamine laval teie regiooni üritusel
• Aktiivse World Teami märk ja diplom

• Spetsiaalse preemia väljamakse väärtuses 500$ esmakordselt kvalifitseerunutele
(mitte ТАВ Team)

• Tasuta Bizworks tellimus üheks aastaks uutele AWT liikmetele
(mitte ТАВ Team)

Kampaania reeglid 2. lehel



Kampaania reeglid
USA-s ja Puerto Ricos kogutud maht peab olema dokumenteeritud, et see läheks Аktiivsesse World Teami kvalifitseerumisel arvesse.

Kvalifitseeruval Sõltumatul Partneril ei tohi olla eetilisi rikkumisi.

Kvalifikatsiooniperiood võib alata mis tahes kuus alates augustist 2022. Kõik mahud peavad olema kogutud 
kvalifikatsiooniperioodi raames kuue järjestikuse kuu jooksul.

Te peate olema täielikult kvalifitseeritud Superviisor enne seda, kui alustate kvalifikatsiooni Aktiivsesse World Teami. Kvalifitseeruva
Superviisori staatuses kogutud mahupunktid allahindlusega 50% lähevad Aktiivse World Teami kvalifikatsioonil arvesse.

Te võite kasutada kogumahupunkte ja/või eripreemiapunkte (RO), mis on kogutud augustist 2022 kuni detsembrini 2022 selleks, et
kvalifitseeruda Aktiivse World Team 2022 ja 2023 kampaaniale. Selleks, et kvalifitseeruda Aktiivsesse World Teami 2023, peavad
kogumahupunktid ja/või eripreemiapunktid olema täidetud minimaalselt ühes kuus 2023. aastal.

Kõik kolm kvalifikatsioonivõimalust võivad kattuda juhul, kui te täidate kvalifikatsiooni 4 - 6 järjestikusel kuul. Kõige lühem 
kvalifikatsioonivõimalus on 4 kuud: näiteks 10 000 kogumahupunkti ühes kuus või 5000 kogumahupunkti mis tahes kahel kuul võib
samuti arvestada ühena 2500 kogumahupunkti kuust 4-l järjestikusel kuul.

Spetsiaalne preemia väärtuses 500$* makstakse ainult Aktiivsele World Teamile, mitte TAB Teamile, kes kvalifitseeruvad 
esmakordselt. GET Team liikmed, kes kvalifitseeruvad augustis 2022 või varem, omavad õigust üksnes tunnustusele.

Preemia makstakse välja kohalikus valuutas (kõikide kohalike maksude arvestusega). Sõltumatud Partnerid vastutavad seoses
preemia saamisega mis tahes kohalike maksude tasumise eest.

Aktiivse World Teami spetsiaalsele preemiale, mille väärtus on võrdne 500 USD-iga*, on võimalik kvalifitseeruda ainult üks kord.
(Näiteks, kui te olete juba üks kord saanud spetsiaalse preemia aastatel 2006-2022, siis ei ole teil võimalik seda saada 2023. aastal).

Tasuta üheaastast BizWorks tellimust ei saa hilisemale ajale edasi lükata. Tellimus hakkab kehtima AWT-sse kvalifitseerumise kuust
või alates viimasest ettemakstud BizWorks tellimise kuust. Sõltumatud Partnerid peavad nõustuma BizWorks kasutustingimustega.

Tasuta BizWorks aastatellimust ei saa edasi anda teisele Sõltumatule Partnerile. Seda tellimust ei saa vahetada rahalise preemia
vastu.

Sõltumatud Partnerid, kes omavad juba tellimust, ei saa seda tellimust vahetada analoogse maksumusega auhinna vastu. Peale
tasuta aastatellimuse kasutamise lõppu võib Sõltumatu Partner jätkata Bizworks kasutamist, makstes igakuist tasu.

Kvalifitseerumisel läheb arvesse Sõltumatu Partneri individuaalne tegevus. Erinevate ID-dega lahutatud Sõltumatud Partnerid 
võivad kasutada 100% peamise (ühise) ID (dokumenteeritud) mahust pluss 100% oma „uue“ (individuaalse) ID mahust.

Juhul kui kvalifikatsiooniga seotud (dokumenteeritud) maht tagastatakse ettevõttele toote tagastamise protseduuri raames, teostab
Herbalife Nutrition mahu, kvalifikatsiooni ja preemia ümberarvestuse ja arvestab vastava tagasiostu summa preemiast maha.

Sõltumatud Partnerid peavad esitama kampaania auhindadega seotud mis tahes küsimused 90 päeva jooksul pärast 
kvalifikatsiooniperioodi lõppu.

Herbalife Nutrition jätab enesele õiguse käesolevat kampaaniat mis tahes ajal muuta, uuendada või lõpetada.

Aktiivne World Team
Aktiivne World Team – alus eduka äri loomisele!
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