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ĀTRAIS STARTS
PROMOTION
Atvērts visiem neatkarīgajiem partneriem
Kvalifikāciju Promotion var sākt Līguma neatkarīgā partnera statusa 
iegūšanai parakstīšanas mēnesī vai nākamajā mēnesī pēc Līguma 
parakstīšanas neatkarīgā partnera statusa iegūšanai
Kvalifikācijas periods: 2023. GADA JANVĀRIS - APRĪLIS

Uzkrājiet 500 un vairāk Kvalifikācijas apjoma punktus 
katrā no 3 mēnešiem pēc kārtas kvalifikācijas periodā, 
piereģistrējiet 5 jaunus klientus tīmekļa vietnē 
prk.herbalife.lv par šo periodu un saņemiet dāvanā 
Nutribullet!

Dāvanu skaits ir ierobežots.
Dāvanas attēls var atšķirties no oriģināla.
Promotion var piedalīties tikai vienu reizi.*

Kvalifikācijas apjoms – Personīgi iegādātā apjoma (PPV) un zemāk 
esošo Priviliģēto klientu apjoma summa



ĀTRAIS STARTS
SEKOJIET SAVAI KVALIFIKĀCIJAI PROMO-SEKOTĀJĀ TĪMEKĻA VIETNĒ 

PRK.HERBALIFE.LV!

*KAP tīmekļa vietne - prk.herbalife.lv



ĀTRAIS STARTS PROMOTION
Promotion nosacījumi:

• Promotion ir atvērts visiem  Krievijas, Ukrainas, Baltkrievijas, Kazahstānas, Mongolijas, Kirgizstānas, Uzbekistānas, Gruzijas, Armēnijas, Azerbaidžānas, Latvijas, 
Lietuvas un Igaunijas jaunajiem neatkarīgajiem partneriem, kuri  reģistrējušies KAP tīmekļa vietnē. 

• Priviliģētais klients, kurš ir mainījis savu statusu uz neatkarīgā partnera statusu, tiek uzskatīts par jaunu neatkarīgo partneri un var piedalīties Promotion. 
Kvalifikācijas apjoms dalībai Promotion tiks aprēķināts sākot no tā mēneša, kad notikusi statusa maiņa. Lai kvalificētos Promotion, dalībniekam visus 3 mēnešus ir 
jābūt NP statusā.

• Ja Priviliģētais klients mainīja statusu uz NP mēneša vidū vai beigās un sāka kvalifikāciju Promotion, tiks ņemts vērā visa mēneša apjoms.
• Ar vairākām statusa maiņām no PK uz NP un otrādi, iespēja piedalīties Promotion NETIEK atjaunota. Promotion var piedalīties Līguma neatkarīgā partnera statusa 

iegūšanai pirmās parakstīšanas mēnesī (kad pirmo reizi tika veikta apmaksa par neatkarīgā partnera sākuma komplektu) vai no nākamā mēneša.
• Ja neatkarīgais partneris pabeigs kvalifikāciju Supervisor statusā, viņš/viņa saņems dāvanu. 
• Promotion periods: 2023. gada janvāris - aprīlis.
• Dāvana par Promotion kvalifikācijas nosacījumu izpildi ir Nutribullet.
• Dāvanu var pievienot pasūtījumam par jebkuru punktu skaitu pēc tam, kad ir izpildīti kvalifikācijas nosacījumi un saņemta SMS ziņa no Kompānijas, kas

apstiprina dāvanas pieejamību, vai jebkuram turpmākam pasūtījumam 3 mēnešu laikā pēc kvalifikācijas pabeigšanas.
• Dāvanu saņemšanas shēma dažādās valstīs atšķiras. Krievijā, Kazahstānā, Ukrainā, Baltkrievijā, Mongolijā, Kirgizstānā, Gruzijā dāvana jāpievieno

tiešsaistes pasūtījumam tīmekļa vietnē MyHerbalife.com. Informācija par dāvanu saņemšanu citās valstīs tiks sniegta papildus.
• Dāvanu var saņemt vienu reizi. Dāvanu saņemšanas periods ir ierobežots.
• Dāvanu skaits ir ierobežots.
• Dāvanas attēls var atšķirties no oriģināla.



ĀTRAIS STARTS
PROMOTION
KĀ reģistrēt jaunus klientus dalībai Promotion?

• Klientu reģistrācija notiek KAP tīmekļa vietnē - prk.herbalife.lv sadaļā "Mēneša atskaites" katra mēneša 1. līdz 10. 
datumā.

• Klientu reģistrācija tīmekļa vietnē ir obligāta. Citā veidā informācija par klientiem netiek pieņemta.
• Jums ir jābūt nepieciešamajam jaunu klientu skaitam summāri 3 mēnešos. Piemēram, jūs varat reģistrēt 1 klientu 

pirmajā mēnesī, 2 klientus otrajā mēnesī un 2 klientus trešajā mēnesī vai reģistrēt 5 jaunus klientus uzreiz vienā 
mēnesī.

• Ja rodas grūtības, dodieties uz sadaļu "Materiāli" savā Personīgajā kontā, kurā ir norādījumi par klientu reģistrāciju 
un darbu ar tīmekļa vietni.

Dāvanu skaits ir ierobežots.
Dāvanas attēls var atšķirties no oriģināla.
Promotion var piedalīties tikai vienu reizi.

Kā saņemt dāvanu?
• Dāvana būs pieejama saņemšanai sākot ar 15.-20. datumu nākamajā mēnesī pēc kvalifikācijas noslēgšanas. Ja kvalificēsieties laika periodā no 2023. gada janvāra līdz martam, dāvana būs 

pieejama no 2023. gada 15. līdz 20. aprīlim.
• Kad dāvana būs pieejama saņemšanai, Jūs saņemsiet īsziņu no Kompānijas ar šo informāciju.
• Dāvanu var pievienot nākamajam pasūtījumam par jebkuru punktu skaitu pēc īsziņas saņemšanas vai jebkuram citam pasūtījumam 3 mēnešu laikā pēc kvalifikācijas pabeigšanas. Dāvanas, 

kas pieejamas no 2023. gada 15. līdz 20. aprīlim, jāsaņem līdz 2023. gada 1. augustam.
• Krievijā, Kazahstānā, Ukrainā, Baltkrievijā, Mongolijā, Kirgizstānā, Gruzijā dāvana jāpievieno tiešsaistes pasūtījumam tīmekļa vietnē MyHerbalife.com. Informācija par dāvanu saņemšanu 

citās valstīs tiks sniegta papildus.
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