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БОЛЗОЛ



Бүх President’s Team-ийн гишүүдэд

НЭЭЛТТЭЙ

МӨН

2022 оны 3-р сараас 2023 оны 1-р сарын хооронд аль нэг сард 7,500 Роялти Оноо (RO) 

цуглуулсан (төлөлт нь 2022 оны 4-р сараас 2023 оны 2-р сард хийгдсэн) бүх 

Супервайзорууд

БОЛОН

2022 оны 3-р сараас 2023 оны 1-р сарын хооронд аль нэг сард 4,000 Роялти Оноо (RO) 

цуглуулсан (төлөлт нь 2022 оны 4-р сараас 2023 оны 2-р сард хийгдсэн) бөгөөд 3 болон 

түүнээс олон AWT ОД (зөвхөн AWT 2022) цуглуулж, өөрөө 2022/2023 онд AWT болзлыг 

анх удаа эсвэл давтан биелүүлсэн бүх Супервайзоруудад нээлттэй.



* Ойлгоход хялбар байх үүднээс урамшууллын үнийн дүнг ам.доллароор илэрхийлсэн болно. Herbalife Nutrition бэлэг урамшууллыг өөрчлөх эрхийг хадгална.
† Блоклох дүрэм үйлчилнэ. 
‡ President’s Team-ийн гишүүн нь Идэвхтэй World Team Од цуглуулах промоушенд оролцохын тулд өөрөө AWT болзлыг биелүүлэх шаардлагагүй.
§ AWT 2022 болзлын хугацаа болон дүрмийн мэдээллийг албан ёсны мэдээллийн хуудсаас авна уу.

Марк Хьюзын Бонус 

авахаар нэр дэвшсэн 

хүмүүст 

ТУСГАЙЛАН ЗОРИУЛАВ

Honors 2023 арга хэмжээнд 

оролцсон Марк Хьюзын Бонус 

авахаар нэр дэвшсэн хүмүүст 

US$750*
-г олгоно

ОД 3 4 5 6 7 8 9 10

Аяллын зардалд 

зориулагдсан 

ваучер*

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

Тусгай бэлэг, 

онцгой хүлээн 

авалт

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

LA Live офис дахь

аялал
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Chairman’s Club-ын

гишүүдтэй хамт 

оролцох арга 
хэмжээ

✓

Идэвхтэй World Team Од цуглуулах промоушен* 

Баг командынхаа (TAB Team биш) Бие Даасан Гишүүдэд 2022 оны AWT болзлыг 

анх удаа эсвэл давтан биелүүлэхэд нь тусалсан арга хэмжээний бүх оролцогчдод 

нээлттэй. Таны доод баг командын AWT гишүүд таны эхний 3 үед, өөр өөр мөчирт 

байх ёстой юм†. Мөн та өөрөө‡ 2022/2023 оны AWT болзлыг 2023 оны 1-р сарыг 
дуусахаас өмнө биелүүлэх ёстой.§



Honors 2023-ын дүрэм

1. Арга хэмжээний оролцогчид нь ёс зүйн зөрчилгүй байх 

ёстой.

2. Арга хэмжээ болох газар руу нэвтрэх/аялахад шаардагдах 

паспорт, виз болон бусад аяллын бичиг баримт, түүнчлэн 

иргэний харьяалал, паспортын хүчинтэй хугацаатай 

холбоотой аливаа асуудлыг Herbalife Nutrition биш зөвхөн 

гишүүн өөрөө хариуцна.

3. Herbalife Nutrition нь арга хэмжээ болох өдөр хүртэл 

болзлыг хэдэн ч удаа шалгах, баталгаажуулах эрхтэй.

4. Арга хэмжээний болзол, бэлэг урамшуулал нь Бие Даасан 

Гишүүний хувийн үйл ажиллагаанаас хамаарна. Гэрээ 

салгах үйл явцад оролцсон Бие Даасан Гишүүн нь шинэ 

гэрээний оноогоо 100%, мөн үндсэн гэрээний оноогоо 

100% тооцуулах боломжтой.

Промоушен ба бэлэг урамшуулал хүртэх дүрэм

1. Болзол хангасан Бие Даасан Гишүүд бэлэг урамшууллаа авахын тулд Herbalife 

Nutrition Honors 2023 арга хэмжээнд бүртгүүлж, оролцсон байх ёстой.

2. Болзолд зөвхөн Баримтжуулсан оноог тооцно (баримтжуулсан оноонд хамаарах 

улс бол).

3. Бэлэг урамшууллыг шилжүүлж, сольж эсвэл борлуулж болохгүй бөгөөд зөвхөн 

2023 оны 4-р сарын 14-17-ны хооронд болзол хангасан Бие Даасан Гишүүд авах 

боломжтой.

4. Herbalife Nutrition компани болзлыг баталгаажуулах эрхийг хадгална.

5. Урамшуулал нь оролцоог баталгаажуулсны дараа таны үйл ажиллагаа эрхэлж буй 

улсын валютаар төлөгдөх болно. Урамшуулал нь Роялти урамшуулал (RO) болон 

Борлуулалтын урамшууллын төлөлттэй нэгэн адил бүртгэлтэй мэдээллийн дагуу 

төлөгдөнө.

6. Урамшуулалтай холбоотой татвар төлөлтийг Бие Даасан Гишүүд бүрэн хариуцна. 

Татвар төлөлттэй холбоотой асуудлыг өөрийн амьдарч буй улсын татварын 

байгууллагад хандан тодруулна уу.

7. Урамшуулал хүртэхэд тооцогдож буй оноо нь бүтээгдэхүүнийг буцаан худалдан 

авах хүсэлтэд хамаарагдвал Herbalife Nutrition нь урамшууллын хэмжээг тухайн 

бүтээгдэхүүнийг буцаан худалдан авсан дүнгээс суутгана.

8. Бие Даасан Гишүүд нь промоушены урамшуулалтай холбоотой ямарваа асуудлыг 

арга хэмжээ зохион байгуулагдсанаас хойш 60 хоногийн дотор компанид 

хүргүүлэх шаардлагатай.

9. Herbalife Nutrition компани нь энэхүү промоушеныг хэдийд ч өөрчлөх, хугацааг 

сунгах эсвэл цуцлах эрхийг хадгална.

10. Founder’s Circle болон Chairman’s Club статустай Гишүүд Идэвхтэй World Team Од 

цуглуулах промоушенд оролцох, Марк Хьюзын Бонус авахаар нэр дэвшсэн 

хүмүүсийн аяллын зардалд зориулсан урамшууллыг авах боломжгүй юм.Анхаарна уу: Herbalife Nutrition нь промоушены бүх хэсгийн хувьд бүрэн эрхтэй тул промоушены дүрмийг 
өөрчлөх, промоушены хэсгийг өөрчлөх, солих, шинэчлэх, устгах бүрэн эрхтэй юм. Herbalife Nutrition-ын 
зүгээс дүрмээ хэрхэн тайлбарласан нь эцсийнх байх болно.
*Бие Даасан Гишүүний гэрээнд бизнес туслах бүртгэгдсэн бол арга хэмжээнд нийт 2 хүн (Гэрээг эзэмшигч 
Бие Даасан Гишүүнийг оролцуулан) оролцох боломжтой юм.



Анхаарна уу: Herbalife Nutrition нь промоушены бүх хэсгийн хувьд бүрэн эрхтэй тул 

промоушены дүрмийг өөрчлөх, промоушены хэсгийг өөрчлөх, солих, шинэчлэх, устгах бүрэн 

эрхтэй юм. Herbalife Nutrition-ын зүгээс дүрмээ хэрхэн тайлбарласан нь эцсийнх байх болно.

*Бие Даасан Гишүүний гэрээнд бизнес туслах бүртгэгдсэн бол арга хэмжээнд нийт 2 хүн 

(Гэрээг эзэмшигч Бие Даасан Гишүүнийг оролцуулан) оролцох боломжтой юм.

AWT ОД цуглуулах промоушен
• Идэвхтэй World Team ОД цуглуулах промоушен нь Honors арга хэмжээний болзлыг 

хангасан бүх Бие Даасан Гишүүдэд нээлттэй. 

• Идэвхтэй World Team ОД цуглуулах промоушены болзлыг хангасан бүх Бие 

Даасан Гишүүд өөрсдөө AWT болзлыг хангасан байх ёстой (President’s Team-ийн 

Гишүүдээс бусад нь). 

• Болзлын хугацааны аль нэг сард шаардлагатай Роялти оноо (RO)-г цуглуулсан 

бөгөөд 3 болон түүнээс дээш AWT ОД цуглуулсан Супервайзор нь өөрөө AWT 

болзлыг хангаагүй бол AWT ОД цуглуулах промоушены бэлэг урамшууллыг авах 

боломжгүй.

• Таны баг команд дахь AWT (TAB Team биш) бүрд 1 ОД тооцогдох болно. Идэвхтэй 

World Team-ийн гишүүд нь таны багийн эхний гурван үед, өөр өөр мөчирт байх 

ёстой. 

• AWT ОД цуглуулах промоушены хугацааны турш таны доод баг командын AWT-

ийн (TAB Team эсвэл TAB Team биш) статус нь 2021 оны 8-р сарын 1-ний 

байдлаар тооцогдоно. Хэрэв тухайн БДГ 2021 оны 8-р сарын 1-с хойш TAB Team-

ийн болзлыг хангасан бол тэрээр ОД хэвээр тооцогдох болно.

2 ба 3-р үе блоклокдох дүрэм
Хэрэв таны доод баг командад TAB Team-ийн гишүүн байгаа бол тэрээр таны 2 ба 3 дугаар 

үеийн Идэвхтэй World Team-ийг блоклоно. Гэхдээ хэрэв таны доод баг командын Бие 

Даасан Гишүүн 2021 оны 8-р сараас хойш GET Team-ийн болзлыг хангасан бөгөөд өөрөө 

Идэвхтэй World Team биш буюу таны ОД биш тохиолдолд тэрээр таны 2 ба 3-р үеийн 

Идэвхтэй World Team-ийг блоклохгүй. Та Honors 2023 болон MyHerbalife.com сайт дээр 

болзол биелүүлэх явцаа хянах боломжтой бөгөөд тэндээс дараахыг харж болно:

• Баталгаат ОД = 1-р үеийн Идэвхтэй World Team (TAB Team биш).

• Боломжит ОД = Өөр Бие Даасан Гишүүн блоклоогүй байгаа 2 ба 3-р үеийн Идэвхтэй 

World Team (TAB Team биш).

AWT нь зөвхөн нэг удаа, зөвхөн нэг Бие Даасан Гишүүний ОД болон тооцогдох боломжтой. 

ОДДЫН эцсийн тоог болзлын хугацаа дууссаны дараа зарлана.

Мөчир 1: Бие Даасан Гишүүн А нь Идэвхтэй World Team-ийн болзол хангаагүй тул ОД гэж 

тооцогдохгүй. Бие Даасан Гишүүн B-г боломжит ОД гэж үзнэ (болзлын хугацаа дуусахад ОД гэж 

тооцогдох эсэхийг тодорхойлно). Бие Даасан Гишүүн С нь ОД гэж тооцогдохгүй, учир нь нэг мөчирт 1 

ОД тооцогдох боломжтой. 

Мөчир 2: Бие Даасан Гишүүн А ба B нь Идэвхтэй World Team-ийн болзол хангаагүй тул ОД гэж 

тооцогдохгүй. Бие Даасан Гишүүн C-г боломжит ОД гэж үзнэ (болзлын хугацаа дуусахад ОД гэж 

тооцогдох эсэхийг тодорхойлно).

Мөчир 3: Бие Даасан Гишүүн А нь 2021 оны 8-р сараас хойш GET Team-ийн болзол хангасан тул 

баталгаат ОД гэж тооцогдоно. Бие Даасан Гишүүн B нь ОД гэж тооцогдохгүй, учир нь нэг мөчирт 1 

ОД тооцогдох боломжтой.

Мөчир 4: Бие Даасан Гишүүн А нь TAB Team биш бөгөөд 2022 оны AWT болзол хангасан тул 

баталгаат ОД гэж тооцогдоно. Бие Даасан Гишүүн C нь ОД гэж тооцогдохгүй, учир нь нэг мөчирт 1 

ОД тооцогдох боломжтой.
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2023 HONORS 
Болзол хангасан БДГ



Баярлалаа


