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AWT ZVAIGZNES 3  4  5  6  7  8  9  10  

Kupons braucienam* US$1,000   US$1,500  US$2,000  US$2,500   US$3,000  US$3,500  US$4,000  US$5,000  

AWT ZVAIGZNES 
ekskluzīva sagaidīšanas 
pieņemšana 
 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Ekskursija uz LA Live 
biroju 
 

  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Pasākums kopā ar 
Chairman’s Club  
 

       ✓ 

*Visas balvas ir norādītas ASV dolāros. Aizvietojošās atlīdzības, ja tādas ir, Herbalife Nutrition piešķirs tikai un vienīgi pēc saviem 
ieskatiem. 
†Zemāk esošās organizācijas bloķēšanas noteikumi attiecas uz AWT ZVAIGZNES kvalifikāciju. Skatiet noteikumus un bloķēšanas 
noteikumus 2. lpp. 
‡President’s Team dalībniekiem nav jāsasniedz personiska AWT kvalifikācija, lai viņi varētu piedalīties Promotion AWT ZVAIGZNES. 
§Skatiet AWT 2022 kvalifikācijas infromatīvās lapas, lai iegūtu pilnu informācioju par kvalifikāciju un laika grafikus. 

 

 

 

Promotion Aktīvi World Team ZVAIGZNES* 
 

Atvērts visiem, kas kvalificējušies Honors, kuri palīdz kvalificēties vai rekvalificēties 
AWT 2022 trīs vai vairāk neatkarīgajiem partneriem (ne TAB Team) pirmajās trīs 
paaudzēs, dažādos atzaros† un personīgi‡ kvalificēsies 2022. gada vai 2023. gada 
janvāra AWT Promotion.§ 
 

Honors atvērts:  
Visiem President’s Team dalībniekiem  
 

UN 
 
visiem Pilnībā kvalificētiem Supervisor, kuri sasnieguši 7500 Autoratlīdzības piemaksas 
punktus par pakalpojumiem (RO) vienā mēnesī laika periodā no 2022. gada marta līdz 2023. 
gada janvārim (izmaksas no 2022. gada aprīļa līdz 2023. gada februārim). 
 
KĀ ARĪ 
 
visiem Pilnībā kvalificētiem Supervisor, kuri sasnieguši 4000 Autoratlīdzības piemaksas 
punktus par pakalpojumiem (RO) vienā mēnesī laika periodā no 2022. gada marta līdz 2023. 
gada janvārim (izmaksas no 2022. gada aprīļa līdz 2023. gada februārim) un OBLIGĀTI 
izpildīs šos nosacījumus:  
1) kvalificēsies Promotion AWT ZVAIGZNES ar 3 vai vairāk ZVAIGZNĒM.  
2) personīgi kvalificēsies 2022. gada vai 2023. gada janvāra 
Aktīva World Team (AWT) Promotion. 

Kupons  
braucienam Marka 

Hjūza prēmijas 
saņēmējiem 

Marka Hjūza prēmijas 
saņēmēji, kuri apmeklēs 

2023. gada Honors, 
kvalificēsies saņemt  

US$750*
  



 

 

LOSANDŽELOSA, 2023. gada 14.-17. MARTĀ 

Uzmanību: Herbalife Nutrition patur ekskluzīvas tiesības uz visiem Promotion elementiem, 
noteikumu interpretāciju, maiņu, izmaiņām vai jebkura Promotion elementa dzēšanu. 
Noteikumu skaidrojums no Herbalife Nutrition puses ir izšķirošais. *Ja neatkarīgā partnera 
līgumā ir biznesa asistents, tikai 2 cilvēki (ieskaitot pašu līguma turētāju) var piedalīties 
pasākumā. 
 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1.atzars: Neatkarīgais partneris A netiks uzskatīts par ZVAIGZNI, jo viņš/viņa nav 
kvalificējies Aktīvam World Team. Neatkarīgais partneris B ir Potenciālā 
ZVAIGZNE (visas ZVAIGZNES tiks apstiprinātas kvalifikācijas perioda beigās). 
Neatkarīgais partneris C netiks uzskatīts par ZVAIGZNI, jo vienā atzarā var būt 
ieskaitīta ne vairāk kā 1 ZVAIGZNE.   
 

2.atzars: Abi neatkarīgie partneri A un B netiks uzskatīti par ZVAIGZNĒM, jo viņi 
nav kvalificējušies Aktīviem World Team. Neatkarīgais partneris C ir Potenciālā 
ZVAIGZNE (visas ZVAIGZNES tiks apstiprinātas kvalifikācijas perioda beigās). 
 

3.atzars: Neatkarīgais partneris A ir Garantētā ZVAIGZNE, jo viņš/viņa ir 
kvalificējušies GET Team pēc 2021. gada augusta. Neatkarīgais partneris B 
netiks uzskatīts par ZVAIGZNI, jo vienā atzarā var būt ieskaitīta ne vairāk kā 1 
ZVAIGZNE. 
 

4.atzars: Neatkarīgais partneris A ir Garantētā ZVAIGZNE, jo viņš/viņa nav  TAB 
Team un kvalificējies AWT 2021. Neatkarīgais partneris C netiks uzskatīts par 
ZVAIGZNI, jo vienā atzarā var būt ieskaitīta ne vairāk kā 1 ZVAIGZNE.   
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2023 Honors noteikumi 
1. Pasākuma dalībniekiem nedrīkst būt ētikas noteikumu pārkāpumu. 
2. Herbalife Nutrition patur tiesības atkārtoti pārbaudīt un apstiprināt 

kvalifikācijas par norādīto periodu līdz pat pasākuma norises dienai.  
3. Pats neatkarīgais partneris (nevis Kompānija Herbalife Nutrition) ir atbildīgs 

par derīgas pases, vīzas, izziņu par pilsonības apstiprinājumu un citu 
nepieciešamo dokumentu sagatavošanu braucienam. 

4. Kvalifikācija pasākumam un balvas ir pamatotas ar individuālu neatkarīgā 
partnera darbību. Neatkarīgie partneri, kuri veikuši līguma sadalīšanas 
procedūru, var ieskaitīt 100% punktus ar jauno ID un 100% punktus ar 
galveno ID. 

 

AWT ZVAIGZNES – kā kvalificēties? 
• Promotion Aktīvi World Team ZVAIGZNES atvērts neatkarīgajiem 

partneriem, kuri kvalificējušies uz Honors. 
• Visiem neatkarīgajiem partneriem, kuri kvalificējušies uz Promotion Aktīvi 

World Team ZVAIGZNES, arī personīgi jākvalificējas AWT (izņemot 
President’s Team). 

• Pilnībā kvalificēti Supervisor, kuri uzkrās 7500 Autoratlīdzības piemaksas 
punktus par pakalpojumiem (RO) vienā mēnesī, 3 un vairāk ZVAIGZNES, 
bet patstāvīgi NAV kvalificējušies vai rekvalificējušies uz Promotion AWT, 
nesaņems Promotion AWT ZVAIGZNES balvas.  

• Pilnībā kvalificēti Supervisor, kuri uzkrās 4000 Autoratlīdzības piemaksas 
punktus par pakalpojumiem (RO) vienā mēnesī, 3 un vairāk ZVAIGZNES, 
bet patstāvīgi NAV kvalificējušies vai rekvalificējušies uz Promotion AWT, 
nevarēs piedalīties Honors 2022 un nesaņems Promotion AWT 
ZVAIGZNES balvas.  

• Par katru Aktīvu World Team (ne TAB Team) jūsu organizācijā jūs 
saņemsiet 1 ZVAIGZNI. Aktīviem World Team jābūt pirmajās trīs 
paaudzēs.  

• Visu Promotion Aktīvi World Team ZVAIGZNES periodu Jūsu zemāk 
esošā AWT (TAB Team vai ne TAB Team) statuss būs tāds kā uz 2021. 
gada 1. augustu. Ja šis NP kvalificēsies TAB Team pēc šī datuma, viņu 
vienalga varēs ieskaitīt kā jūsu ZVAIGZNI.  

 

Bloķēšanas noteikumi 2. un 3. paaudzei 
Ja Jūsu zemāk esošais neatkarīgais partneris ir TAB Team, viņš/viņa bloķē 
Aktīvus World Team Jūsu otrajā un trešajā paaudzēs. Savukārt, ja Jūsu zemāk 
esošais neatkarīgais partneris kvalificējies GET Team pēc 2021. gada augusta, 
viņš/viņa nebloķēs Aktīvus World Team jūsu otrajā un trešajā paaudzēs, ar 
nosacījumu, ka viņš/viņa paši nav Aktīvi World Team un Jūsu ZVAIGZNE. 
 
Jūs varēsiet sekot savai kvalifikācijai Herbalife Honors 2023 tīmekļa vietnē un 
MyHerbalife.com, kur tiks uzskaitīts: 
• Aktīvs World Team (ne TAB Team) pirmajā paaudzē. 
• Aktīvs World Team (ne TAB Team) otrajā vai trešajā paaudzēs, kuru 

nebloķē citi neatkarīgie partneri.  
 

AWT var tikt ieskaitīts par ZVAIGZNI tikai vienu reizi un tikai vienam augstāk 
esošam neatkarīgajam partnerim. Galīgais ZVAIGŽŅU skaits tiks paziņots pēc 
kvalifikācijas perioda beigām. 

 
 

Promotion un balvu saņemšanas noteikumi 
 
1. Lai saņemtu balvas, visiem neatkarīgajiem partneriem jākvalificējas un 

jāpiedalās Herbalife Nutrition Honors 2023. 
2. Uz visām kvalifikācijām attiecas Dokumentētā apjoma prasības, ja tas 

ir piemērojams. 
3. Balvas nav atļauts nodot, pārdot vai mainīt un tās var izmantot tikai 

neatkarīgie partneri, kuri kvalificējušies pasākuma norises laikā – no 
2023. gada 14. līdz 17. martam. 

4. Herbalife Nutrition patur tiesības apstiprināt kvalifikācijas.  
5. Visas balvas tiks izmaksātas pēc pasākuma, kad jūsu dalība būs 

apstiprināta. Izmaksas tiks veiktas uz sistēmā norādītajiem rekvizītiem 
analoģiski Autoratlīdzības piemaksām par pakalpojumiem (RO) un 
Papildu Autoratlīdzības piemaksām par pakalpojumiem.   

6. Neatkarīgie partneri ir pilnībā atbildīgi par visu nodokļu samaksu, kas 
saistīti ar izmaksu saņemšanu. Nodokļu maksāšanas kārtību varat 
uzzināt VID nodaļā. 

7. Ja Apjoma punkti, kas nepieciešami balvas saņemšanai, kļūst par 
preces atpirkšanas pieprasījuma priekšmetu, Herbalife Nutrition 
atlīdzības summu atskaita no atbilstošās atpirkšanas summas. 

8. Neatkarīgajiem partneriem 60 dienu laikā pēc pasākuma ir jāizvirza 
visi jautājumi, kas saistīti ar balvām Promotion ietvaros 

9. Herbalife Nutrition patur tiesības jebkurā laikā mainīt, pagarināt vai 
atcelt šo Promotion. 

10. Founder’s Circle un Chairman’s Club nevar piedalīties Promotion 
Aktīvi World Team ZVAIGZNES un saņemt balvu brauciena apmaksai 
Nominantiem Marka Hjūza prēmijas saņemšanai. 

 
 
 

Kvalificējušies 
uz HONORS 

2023 


