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KIIRE START
KAMPAANIA
Avatud uutele Sõltumatutele Partneritele
Kampaaniale kvalifitseerumist saavad alustada Sõltumatud Partnerid, kes on 
allkirjastanud Sõltumatu Partneri staatuse saamise lepingu detsembris
2022 või jaanuaris 2023
Kvalifikatsiooniperiood: JAANUAR - APRILL 2023 

Koguge 500 või enam kvalifikatsiooni mahupunkti
igas kuus 3-l järjestikusel kvalifikatsiooniperioodi kuul, 
registreerige sel samal perioodil KAK veebilehel* 5 uut 
klienti* ja saage kingituseks Nutribullet!

Kingituste arv on piiratud
Pilt kingitusest võib originaalist erineda

Kampaanias on võimalik osaleda ainult üks kord*

Kvalifikatsiooni mahupunktid – isiklikult ostetud mahupunktide (PPV)
ja alaliini Eelistatud Klientide mahu summa



KIIRE START
JÄLGIGE OMA KVALIFIKATSIOONI KAK VEEBILEHE PROMO-TRACKERIS!

*KAK veebileht - prk.herbalife.lv
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Kampaania tingimused:

• Kampaania on avatud uutele Venemaa, Valgevene, Kasahstani, Mongoolia, Kõrgõstani, Usbekistani, Gruusia, Armeenia, Aserbaidžaani, Läti, Leedu ja Eesti 
Sõltumatutele Partneritele, kes on registreeritud KAK veebilehel. Uueks loetakse Sõltumatut Partnerit, kes on allkirjastanud Sõltumatu Partneri staatuse saamise 
lepingu detsembris 2022 või jaanuaris 2023.

• Eelistatud Klient, kelle staatus on detsembris 2022 või jaanuaris 2023 muutunud Sõltumatuks Partneriks, loetakse uueks Sõltumatuks Partneriks ja ta võib 
kampaanias osaleda. Kvalifikatsiooni mahtu kampaanias osalemiseks arvestatakse alates sellest kuust, kui toimus staatuse muutus. Kampaaniale 
kvalifitseerumiseks peab osaleja kõik 3 kuud olema SP staatuses.

• Juhul kui Eelistatud Kliendi staatus muutus Sõltumatuks Partneriks kuu keskel või lõpus ja ta alustas kvalifikatsiooni kampaaniale, võetakse arvesse kogu kuu 
mahtu.

• Mitmete staatuse muutuste puhul Eelistatud Kliendist Sõltumatuks Partneriks ja vastupidi EI taastu kampaanias osalemine. Kampaanias on võimalik osaleda alates 
Sõltumatu Partneri staatuse saamise lepingu allkirjastamise kuust (kui esmakordselt tasuti Sõltumatu Partneri komplekti eest) või alates järgmisest kuust.

• Kui Sõltumatu Partner lõpetab kampaania Superviisori staatuses, saab ta kingituse.
• Kampaaniaperiood: jaanuar 2023 – aprill 2023.
• Kampaania tingimuste täitmise eest on kingituseks Nutribullet.
• Kingituse saab lisada mis tahes mahus tellimusele pärast kvalifikatsiooni tingimuste täitmist ja Ettevõttelt kingituse saadavuse kohta kinnitava SMS-teate saamist 

või ükskõik millisele tulevasele tellimusele 3 kuu jooksul pärast kvalifikatsiooni lõpetamist.
• Kingituste kättesaamine on riigiti erinev. Venemaal, Kasahstanis, Ukrainas, Valgevenes, Mongoolias, Kõrgõstanis ja Gruusias tuleb kingitus lisada veebitellimusele 

veebilehel MyHerbalife.com. Kingituste kättesaamise kohta teistes riikides antakse täiendavalt teada.
• Kingitust on võimalik saada üks kord. Kingituste kättesaamise periood on piiratud.
• Kingituste arv on piiratud.
• Pilt kingitusest võib originaalist erineda.
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Kuidas kampaanias osalemiseks uusi kliente registreerida?

• Klientide registreerimine toimub KAK veebilehel - prk.herbalife.lv alajaotuses „Igakuised aruanded“ iga kuu 1 kuni 10 
kuupäevani. 

• Klientide registreerimine veebilehel on kohustuslik. Muul viisil infot klientide kohta ei aktsepteerita. 
• Teil peab olema vajalik arv uusi kliente kolme kuu kohta kokku. Näiteks võite esimesel kuul registreerida 1 kliendi, 

teisel kuul 2 klienti ja kolmandal kuul 2 klienti või registreerida korraga 5 uut klienti ühes kuus.
• Kui teil tekib küsimusi, minge oma isikliku konto alajaotusesse "Materjalid", mis sisaldab juhiseid klientide 

registreerimiseks ja veebilehel töötamiseks.

Kingituste arv on piiratud
Pilt kingitusest võib originaalist erineda

Kampaanias on võimalik osaleda ainult üks kord

Kuidas saada kingitust?
• Kingitus on saadaval alates kvalifitseerumisele järgneva kuu 15.-20. kuupäevani. Kui täidate kvalifikatsiooni ajavahemikus jaanuar-märts 2023, on kingitus saadaval 15.-20. aprillil 2023.
• Kui kingitus on saadaval, saate Ettevõttelt selle kohta SMS-teate.
• Kingituse saab lisada mis tahes mahus tellimusele pärast SMS-teate saamist või ükskõik millisele tulevasele tellimusele 3 kuu jooksul pärast kvalifikatsiooni lõpetamist. Alates 15.-20. aprillist 

2023 saadaval olevad kingitused peavad olema kätte saadud 1. augustiks 2023
• Venemaal, Kasahstanis, Ukrainas, Valgevenes, Mongoolias, Kõrgõstanis ja Gruusias tuleb kingitus lisada veebitellimusele veebilehel MyHerbalife.com. Kingituste kättesaamise kohta teistes 

riikides antakse täiendavalt teada.
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