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ÄRI ARENDAMISE PROGRAMM (ÄAP)

C H Б

• ÄAP TASEMELE 
KVALIFITSEERUMISEKS PEAB 
TEIL OLEMA VÄHEMALT 500 
ISIKLIKULT OSTETUD 
MAHUPUNKTI

• KLIENTIDENA LÄHEVAD 
ARVESSE TEIE KLIENDID, 
EELISTATUD KLIENDID JA 
SÕLTUMATUD PARTNERID KUNI 
SUPERVIISORI STAATUSENI



KVALIFIKATSIOONIKUUD: 
JAANUAR, VEEBRUAR, MÄRTS, 
APRILL, MAI 2023

TÕSTKE ÄRI ARENDAMISE PROGRAMMI TASET 
VÕRRELDES EELMISE KUUGA JA SAAGE 
KINGITUSEKS TOOTEVAUTŠER!

TASEME TÕSTMINE PEAB TINGIMATA HÕLMAMA 
MAHU SUURENDAMIST  VÕRRELDES EELMISE 
KUUGA!

KAMPAANIA ON AVATUD KÕIGILE RSM REGIOONI
SÕLTUMATUTELE PARTNERITELE JA 
SUPERVIISORITELE

ÄRI ARENDAMISE PROGRAMMI KAMPAANIA

*Vautšerid makstakse Sõltumatutele Partneritele välja lepingu registreerimise riigi valuutas. 
Erinevate tasemete saavutamise eest saadud vautšerid summeeritakse (mitte üle 3 taseme ühes kuus).

IGA TASEME TÕSTMISE EEST SAATE 
TOOTEVAUTŠERI!

76€
TASE
1 - 10

TOOTEVAUTŠER 
KOHALIKUS VALUUTAS

TASE
STARDI, ALG, BAAS

TOOTEVAUTŠER 
KOHALIKUS VALUUTAS

38€



ÄRI ARENDAMISE PROGRAMMI KAMPAANIA
o Kas eelmise kuu tase läheb arvesse, kui aruanne jäi saatmata? Või arvestatakse sel juhul suurendamist võrreldes nulliga?
Vastavalt kampaania tingimustele peab taseme tõstmine  tingimata tähendama mahu tõstmist võrreldes eelmise kuuga. Seetõttu on vaja mahtu suurendada võrreldes eelmise kuuga. Näide:

Küsimused ja vastused

Kuu 2023 Jaanuar Veebruar Märts

ÄAP tase 0 2 3

Mahupunktid, kliendid, aruanne 3500 TV (500 PPV) + 25 klienti, aruanne saatmata 3500 TV (500 PPV) + 25 klienti, aruanne  saadetud 5000 TV (500 PPV) + 30 klienti, aruanne  saadetud

Tase, vautšer ÄAK tase määramata, kuna aruanne on saatamata Vautšerit ei määrata, puudub mahu suurendamine võrreldes 
eelmise kuuga vaatamata sellele, et ÄAP tase on tõstetud Vautšer määratud, olemas ÄAK taseme ja mahu suurendamine

o Kas eelmise kuu tase läheb arvesse, kui 500 PPV mahu nõu oli täitmata? Või arvestatakse sel juhul suurendamist võrreldes nulliga?
Vastavalt kampaania tingimustele peab taseme tõstmine  tingimata tähendama mahu tõstmist võrreldes eelmise kuuga. Seetõttu on vaja mahtu suurendada võrreldes eelmise kuuga. Näide:

Kuu 2023 Jaanuar Veebruar Märts

ÄAP tase 0 2 3

Mahupunktid, kliendid 3500 TV (0 PPV) + 25 klienti 3500 TV (500 PPV) + 25 klienti 5000 TV (500 PPV) + klienti, aruanne  saadetud

Tase, vautšer ÄAK tase määramata, kuna  ei ole täidetud 500 PPV tingimus
Vautšerit ei määrata, puudub mahu suurendamine võrreldes 

eelmise kuuga vaatamata sellele, et ÄAP tase on tõstetud Vautšer määratud, olemas ÄAK taseme ja mahu suurendamine

o Mida teha, kui klientide hulk ei vastanud ÄAP taseme mahule? Kuidas sellisel juhul kvalifikatsiooni arvestatakse?
Vastavalt kampaania tingimustele peab taseme tõstmine  tingimata tähendama mahu tõstmist võrreldes eelmise kuuga. Seetõttu on vaja mahtu suurendada võrreldes eelmise kuuga. Näide:

Kuu 2023 Jaanuar Veebruar Märts

ÄAP tase 2 5 8

Mahupunktid, kliendid 7000 TV (500 PPV) + 25 klienti 7000 TV (500 PPV) + 40 klienti 10000 TV (500 PPV) + 55 klienti, aruanne  saadetud

Tase, vautšer Määratud ÄAK 2. tase, kuna klientide hulk vastab ÄAK 2. tasemele. Vautšerit ei määrata, puudub mahu suurendamine võrreldes 
eelmise kuuga vaatamata sellele, et ÄAP tase on tõstetud

Määratud 240$ (3 vautšerit 80$), 
olemas ÄAK taseme ja mahu suurendamine



o Kuidas ma saan jaanuaris kvalifitseeruda, kui ma olen uus Sõltumatu Partner või mul puudub maht detsembris 2022?
Kampaanias kvalifitseerumiseks piisab, kui kogute jaanuaris 2023 500 isiklikult ostetud mahupunkti (PPV) ja registreerite 5 klienti. Sellisel juhul tõstate Äri arendamise programmi taset nullist starditasemele.

o Kuidas ma saan kvalifitseeruda, kui ma omasin mahtu eelmises kuus, aga ei registreerinud oma Äri arendamise programmi taset veebilehel prk.herbalife.ru?
Kui taset eelmisel kuul registreeritud ei ole, siis tuleb mahtu suurendada vastavalt ÄAP järgmisele tasemele ja registreerida vajalik hulk kliente. Näiteks kui teil eelmises kuus oli 2500 punkti, kuid tase oli registreerimata, peate jooksvas kuus 
kvalifitseerumiseks koguma minimaalselt 3500 punkti ja registreerima 30 klienti. 

o Kuidas ma saan kvalifitseeruda, kui minu maht ei vastanud eelmises kuus ühelegi ÄAP tasemele (oli vähem kui 500 punkti)?
Sellisel juhul piisab kvalifitseerumiseks jooksvas kuus starditaseme saavutamisest . Näiteks kui teie maht oli detsembris 350 PPV-d, piisab, kui kogute jaanuaris 2023 kampaaniale kvalifitseerumiseks 500 isiklikult ostetud mahupunkti (PPV) 
ja registreerite 5 klienti. Sellisel juhul tõstate Äri arendamise programmi taset nullist starditasemele.

o Vautšer antakse välja ainult esimesel taseme tõstmisel. Mida tähendab ÄAP taseme „esimene“ tõstmine?
Kui te kordate kvalifikatsiooniperioodi raames ÄAP ühe ja sama taseme saavutamist, antakse vautšer ainult esimese tõstmise eest. Näide:

o Vautšerid erinevate tasemete saavutamise eest summeeritakse, kuid mitte rohkem kui 3 taset 1 kuus. Mida see tähendab?
1 kuu eest on ÄAP taseme tõstmise eest võimalik saada mitte rohkem kui 3 vautšerit. Näide:

Küsimused ja vastused

Kuu 2023 Jaanuar Veebruar Märts Aprill

ÄAP tase 1 3 1 2

Antakse 2 vautšerit taseme tõstmise 
eest 1-lt 2-le ja 2-lt 3-le tasemele Vautšerit еi anta, taset ei ole tõstetud Vautšerit еi anta, 2. tase on juba kampaania 

kvalifikatsiooniperioodi raames saavutatud

Kuu 2023 Jaanuar Veebruar Märts Aprill

ÄAP tase Alg 1 5 9

Antakse 2 vautšerit taseme tõstmise 
eest

stardilt algtasemele ja baastasemele, 
baastasemelt 1. tasemele

Toimus 4 taseme tõstmist. Antakse 3 vautšerit , kuna kampaania 
tingimuste alusel on võimalik vautšereid saada maksimaalselt 3 

taseme tõstmise eest

Toimus 4 taseme tõstmist. Antakse 3 vautšerit , kuna 
kampaania tingimuste alusel on võimalik vautšereid saada 

maksimaalselt 3 taseme tõstmise eest

ÄRI ARENDAMISE PROGRAMMI KAMPAANIA



o Kampaania tingimuste täitmise eest on kingituseks Herbalife Nutrition tootevautšer.
o Vautšereid saab kasutada üksnes Herbalife Nutrition toodete soetamiseks. Vautšerite kasutamise tingimused on riigiti erinevad.
o Vautšer antakse välja AINULT esimesel taseme tõstmisel kvalifitseerumisperioodi ajal.
o Erinevate tasemete saavutamise eest saadud vautšerid summeeritakse (mitte rohkem kui 3 taset 1 kuus). Näiteks kui te märtsis 

saavutasite ÄAP 1. taseme, aga aprillis 6. taseme, antakse vautšer ainult 1. kuni 4. taseme eest. 
o Summad on näidatud rublades ja dollarites mugavamaks arusaamiseks. Vautšerid väljastatakse Sõltumatutele Partneritele 

lepingu registreerimise riigi valuutas. 
o Vautšer stardi-, alg- või baastaseme saavutamise puhul on 38 eurot
o Vautšer 1. – 10. taseme saavutamise puhul on 76 eurot
o Vautšerite saamise periood – 15.02.2023 kuni 31.08.2023. Pärast seda kuupäeva vautšerid enam ei kehti.
o Sõltumatud Partnerid vastutavad isiklikult mis tahes maksude tasumise eest seoses kampaaniate raames neile laekunud väljamaksete

ja kingitustega (Sõltumatute Partnerite käitumisreeglid, reegel 8G). Enne vautšerite väljamaksmist kontrollitakse kõiki kvalifikatsioone 
täiendavalt.

Kingitused
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o Kampaania on avatud kõigile RSM regiooni Sõltumatutele Partneritele ja Superviisoritele.
o Kampaania periood: jaanuar-mai 2023.
o Jaanuar 2023 puhul on baasperioodiks detsember 2022. Jaanuar 2023 mahtu võrreldakse detsember 2022 mahuga. Järgmiste kuude 

puhul on baasperioodiks eelmine Äri arendamise programmi tase.
o Äri arendamise programm (ÄAP) on uus klientide ja mahtude arvestamise süsteem veebilehel prk.herbalife.ru
o Sõltumatu Partneri kvalifikatsiooni puhul arvestatakse isiklikult ostetud mahu ja alaliini organisatsiooni mahu summat (PPV ja DLV), 

samuti kliente, kes on näidatud igakuises aruandes KAK veebilehel.
o Superviisori kvalifikatsiooni puhul arvestatakse kogumahupunkte (TVP), samuti kliente, kes on näidatud igakuises aruandes KAK 

veebilehel. Kvalifitseerumisel arvestatakse kogumahtu. Kogumaht koosneb isiklikult ostetud mahu, alaliini Sõltumatute Partnerite ja 
Eelistatud Klientide mahu summast, samuti hõlmab see kvalifitseeruvate Superviisorite mahtu ajutise allahindlusega 50% (s.t. 
grupimaht).

o Selleks, et kvalifitseeruda mis tahes ÄAP tasemele, peab teil olema vähemalt 500 isiklikult ostetud mahupunkti.
o Klientidena saate arvestada oma kliente, Eelistatud Kliente ja Sõltumatuid Partnereid kuni Superviisori staatuseni.

Kampaania tingimused
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