
 

 

 

 

Идэвхтэй World Team 
Идэвхтэй World Team – амжилттай бизнесийг бүтээх суурь юм! 

 
 
 
 
 
 

 

Болзол хангаснаар танд 
ямар боломж үүсэх вэ? 

Та дараах туршлагуудыг эзэмших болно. Үүнд: 
борлуулалт хийх, Баг командыг бий болгох, 
Баг командыг хадгалах болон хөгжүүлэх  

Энэхүү болзлыг хангаснаар та Herbalife 
Nutrition-ы тогтвортой бизнесийг цогцлоох 
боломжтой.  

2021 онд шинэ GET Team болзол хангасан 
гишүүдийн 87% нь AWT** болзол хангасан 
байсан.  

 

Хэрхэн болзол хангах вэ? 
2023 онд AWT болзлоо эхлүүлээрэй 
эсвэл үргэлжлүүлээрэй! 
 

2022/08 – 2023/12 хугацаанд дурын 6 сар 
дарааллан БҮХ гурван аргаар болзлоо 
биелүүлээрэй. 
 

 
 

 
        
 

 
 
     

 
Нийт Оноо 

Дараалласан 4 сар  
тутамд 

 

 
 
 

 
Нийт Оноо 

Дурын 2 сарын 
дотор* 

 
Нийт Оноо 

Нэг сарын дотор 

Сайшаал 
              Идэвхтай World Team-ийн тэмдэг болон сертификат 
              Арга хэмжээний үеэр тайзан дээр сайшаах 
              Анх удаа болзол биелүүлсэн бол 500$ урамшуулал олгоно  (ТАВ Team биш) 
              Анх болзлыг биелүүлсэн Бие Даасан Гишүүдэд нэг жилийн Bizworks-ийн эрх бэлэглэнэ. 
              (ТАВ Team биш) 

 
Роялти Урамшуулал 

Оноо (RO) 
Нэг сарын дотор 

 5,000 
   эсвэл 

10,000 

 
* БНХАУ-с бусад бүх зах зээлийн мэдээлэл. Энэхүү үзүүлэлт нь амжилттай бизнесын баталгаа биш юм 
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 2,500 

ТАЙЛБАРЫГ 2-р хуудаснаас үзнэ үү 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Промоушены дүрэм 
 

АНУ болон Пуэрто Рикод хийгдсэн захиалгын оноо нь Идэвхтэй World Team-ын болзолд тооцогдохын тулд заавал Баримтжуулсан 

байх ёстой. 

Болзол биелүүлж буй Бие даасан Гишүүн нь ёс зүйн зөрчилгүй байх ёстой. 

2022 оны 8-р сараас эхлэн хүссэн сардаа болзлоо эхлүүлж болно. Гагцхүү дараалласан 6-н сарын туршид бүх Оноогоо хийсэн байх 
ёстой. 

Идэвхтэй World Team-ийн болзол хангаж эхлэхээс өмнө та бүрэн баталгаажсан Супервайзор байх ѐстой. Баталгаажиж буй 
Супервайзор байх үед хийсэн оноо нь мөн адил Идэвхтэй World Team-ийн болзолд тооцогдоно.  

2022 оны 8-р сараас 2022 оны 12-р сарын хугацаанд хийсэн Нийт Оноо, Роялти оноог (RO) та 2022 мөн 2023 оны Идэвхтэй World 

Team-ийн болзлуудад тус тус ашиглах боломжтой. 2022 оны Идэвхтэй World Team-ийн болзол хангахын тулд Нийт Оноо, Роялти 
оноог (RO) 2023 оны ядаж аль нэг сард нь хийсэн байх ѐстой.  

Хамгийн хурдан хугацаа буюу 4 сард багтааж болзол биелүүлж буй тохиолдолд дээрх 3 арга давхцаж болно. Жишээ нь, 4 сарын 
дотор болзол хангаж буй бол, дурын 1 сард хийсэн 10,000 Нийт оноог эсвэл дурын 2 сард 5000 Нийт  Оноог  4 сар дарааллаж хийх 
ѐстой 2500 Нийт онооны нэгт тооцно. 

500$ урамшуулал нь зөвхөн анх удаа болзол хангасан Идэвхтэй World Team-д төлөгдөх ба анх удаа болзол хангасан боловч GET 
Team статустай бол төлөгдөхгүй юм. 2022 оны 8 сараас өмнө, 8 сард болзол хангасан GET Team мөнгөн урамшууллаас бусад 
сайшаал хүртэнэ.  

*Урамшуулал төлбөр нь тухайн улсын валютаар төлөгдөнө (тухайн улсын холбогдох татварын дүнг оролцуулан). Гишүүд өөрсдөө 
төлбөртэй холбоотой бүх татварыг төлөх хариуцлага хүлээнэ. Тус урамшууллыг авах гэж буй гишүүд ѐс зүйн зөрчилгүй байх ёстой.  

Идэвхтэй World Team-ийн 500$-н онцгой урамшууллыг ганц удаа л авах боломжтой* (Жишээ нь, та 2006-2022 онуудад сайшаалын 

урамшуулал хүртэж байсан бол 2023 онд дахин авах боломжгүй юм). 

BizWorks-ийн нэг жилийн эрхийг хоошлуулах боломжгүй. BizWorks-ийн эрх нь AWT-ийн болзлыг хангасан цагаас эсвэл урьдчилан 
төлсөн үйлчилгээний хугацаа дуусах сараас эхэлнэ. Бие даасан Гишүүд нь BizWorks ашиглах нөхцлийг хүлээн зөвшөөрөх 
шаардлагатай.  

BizWorks-ийн  нэг жилийн эрхийг өөр БДГ-д шилжүүлэх боломжгүй. Тус үйлчилгээг мөнгөөр солих боломжгүй.  

Bizworks үйлчилгээ авсан БДГ нь энэхүү жилийн эрхийг ижил төстэй үнэлэмжтэй шагналаар солих боломжгүй. Bizworks-ийн нэг 

жилийн эрх дууссаны дараа БДГ нь сар бүр хураамж төлж Bizworks-г үргэлжлүүлэн ашиглах боломжтой.. 

Болзолд Бие даасан Гишүүний хувийн үйл ажиллагааг харгалзан үзнэ. Тусдаа ID-тай салсан Бие даасан Гишүүд нь үндсэн ID 
(хамтарсан) ID-ны 100% (тооцсон) Оноог ашиглах боломжтой бөгөөд өөрийн “шинэ” ID дээр хийсэн Онооны 100% ашиглах 
боломжтой.  

Хэрэв болзолд ашиглагдсан (тооцсон) Оноо нь бүтээгдэхүүн буцаах журмын хүрээнд буцаагдсан тохиолдолд Herbalife Nutrition 
компани нь Оноо, болзол ба урамшууллыг дахин тооцоолж, буцаалтын дүнгээс зохих урамшууллын дүнг хасна.  

Бие даасан Гишүүд нь промоушентай холбоотой аливаа асуудлын талаар болзол биелүүлснээс хойш 90 хоногийн дотор холбогдож 
лавлах ёстой. 

Herbalife Nutrition нь энэхүү промоушеныг өөрийн үзлээр хүссэн үедээ өөрчлөх, шинэчлэх, цуцлах эрхтэй. 

 

 

 

 

 

 

 

Идэвхтэй World Team 
Идэвхтэй World Team – амжилттай бизнесийг бүтээх суурь юм! 
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