
Aktyvus World Team
Aktyvaus World Team statusas – sėkmingo verslo kūrimo pagrindas!

87 % naujųjų GET Team 2021 m. prieš tai įgijo 
aktyvaus World Team statusą**

Kvalifikacinius reikalavimus įvykdykite 
VISAIS trimis būdais per bet kurį šešių 
mėnesių laikotarpį nuo 2022 m. rugpjūčio iki 
2023 m. gruodžio.

2500
Bendrosios apimties

taškų*
per kiekvieną iš 4 vienas

paskui kitą einančių
mėnesių

Kodėl turėtumėte įvykdyti 
kvalifikacinius reikalavimus

Šis statusas jums padės kurti stabilų verslą 
su Herbalife Nutrition

Honoraro taškų
per 1 mėnesį

Bendrosios apimties
taškų* per bet

kuriuos 2 mėnesius
5 000

arba
10 000

* Apskaičiuotoji apimtis
** Duomenys iš visų rinkų, išskyrus Kiniją. Šie rodikliai nėra sėkmingo verslo vykdymo garantija
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Kaip įvykdyti kvalifikacinius 
reikalavimus
Pradėkite arba pratęskite vykdyti AWT 
kvalifikacinius reikalavimus 2023 m.!

Lavinsite tris įgūdžius – pardavimo, 
organizacijos kūrimo, jos išlaikymo ir ugdymo

Ką gausite
• Aktyvaus World Team ženklelis ir pažymėjimas
• Nuopelnų pripažinimas scenoje per renginį jūsų regione
• Specialus apdovanojimas, lygus 500 USD, išmokamas statusą įgijusiems pirmą kartą

(ne ТАВ Team)
• Nemokama 1 metų Bizworks prenumerata naujiems AWT

(ne ТАВ Team)

Akcijos taisykles žr. 2 psl.

Bendrosios apimties
taškų* per bet kurį

1 mėnesį



Akcijos taisyklės
Apimtis, sukaupta JAV ir Puerto Rike, turi būti dokumentuota, kad ją būtų galima įskaityti aktyvaus World Team 
kvalifikacijai.
Visi nepriklausomi partneriai, pretenduojantys į šį apdovanojimą, neturi būti padarę etikos pažeidimų.
Kvalifikacinius reikalavimus galite pradėti vykdyti bet kurį mėnesį, pradedant nuo 2022 m. rugpjūčio. Visa apimtis turi būti 
sukaupta per šešis kvalifikacinio laikotarpio mėnesius iš eilės.
Prieš pradėdami vykdyti aktyvaus World Team kvalifikacinius reikalavimus, turite būti visiškai kvalifikuotas supervizorius. 
Aktyvaus World Team statusui įskaitomi kvalifikacijos siekiančio supervizoriaus, turinčio 50 % nuolaidą, apimties taškai.
Bendrosios apimties taškus ir (arba) honoraro taškus (RO), sukauptus nuo 2022 m. rugpjūčio iki gruodžio, galite naudoti 
dalyvaudami aktyvaus World Team 2022 ir 2023 m. akcijose. Norint įvykdyti 2023 m. aktyvaus World Team kvalifikacinius 
reikalavimus, bendrosios apimties taškai ir (arba) honoraro taškai turi būti sukaupti mažiausiai vieną 2023 m. mėnesį.
Visi trys kvalifikacijos būdai gali sutapti tuo atveju, jei kvalifikacinius reikalavimus įvykdysite per 4–6 vienas paskui kitą 
einančius mėnesius. Trumpiausias yra 4 mėnesių kvalifikacijos būdas: pvz., 10 000 bendrosios apimties taškų, sukauptų 
per vieną mėnesį, arba 5 000 bendrosios apimties taškų, sukauptų per bet kuriuos du mėnesius, taip pat gali būti įskaitomi 
kaip vienas iš 4 mėnesių iš eilės, per kuriuos reikia sukaupti 2 500 bendrosios apimties taškų.
Specialus apdovanojimas, lygus 500 USD*, išmokamas tik pirmą kartą kvalifikacinius reikalavimus įvykdžiusiems aktyviems 
World Team (ne TAB Team). GET Team nariai, statusą įgiję 2022 m. rugpjūtį arba anksčiau, turi teisę tik į nuopelnų 
pripažinimą.
Apdovanojimas išmokamas vietos valiuta (įskaitant visus vietinius mokesčius). Nepriklausomi partneriai patys atsakingi už tai, 
kad susimokėtų visus vietinius mokesčius, susijusius su gautu atlygiu.
Norint gauti specialų aktyvaus World Team apdovanojimą, lygų 500 JAV dolerių*, kvalifikacinius reikalavimus galima įvykdyti 
tik vieną kartą. (Pavyzdžiui, jei jau kartą gavote specialų apdovanojimą 2006–2022 metais, 2023 m. jo gauti negalėsite.)
Nemokamos BizWorks prenumeratos negalima atidėti vėlesniam laikui. Prenumerata prasideda nuo mėnesio, kai buvo įgytas 
AWT statusas, arba nuo paskutinio apmokėto BizWorks prenumeratos mėnesio. Nepriklausomi partneriai privalo sutikti su 
BizWorks naudojimosi sąlygomis.
Nemokamos metinės BizWorks prenumeratos negalima perleisti kitam nepriklausomam partneriui. Šios prenumeratos 
negalima iškeisti į piniginį atlygį.
Nepriklausomi partneriai, jau turintys prenumeratą, šios prenumeratos negali iškeisti į analogiškos vertės 
apdovanojimą. Pasibaigus nemokamo naudojimosi metams, nepriklausomas partneris gali toliau naudotis BizWorks, 
mokėdamas mėnesinį mokestį.
Vykdant kvalifikacinius reikalavimus, vertinama individuali nepriklausomo partnerio veikla. Išsiskyrę nepriklausomi 
partneriai, turintys atskirus ID, gali naudoti 100 % (apskaičiuotos) apimties, sukauptos su pagrindiniu (bendru) ID ir 100
% apimties, sukauptos su naujuoju (atskiru) ID.
Jei produktai, už kuriuos buvo gauta kvalifikacijai naudojama (apskaičiuota) apimtis, bus grąžinti bendrovei, Herbalife 
Nutrition perskaičiuos apimtį, kvalifikaciją ir honorarą, išskaičiuodama atlygio sumą iš atitinkamos grąžinimo sumos.
Nepriklausomi partneriai bet kokius klausimus dėl akcijos apdovanojimų gali teikti per 90 dienų nuo kvalifikacinio laikotarpio 
pabaigos.
Herbalife Nutrition pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti, pratęsti ar nutraukti šią akciją.
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