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• БХХ-ИЙН ТҮВШНИЙ БОЛЗОЛ 

БИЕЛҮҮЛЭХЭД ТА 500 БА 

ТҮҮНЭЭС ДЭЭШ ХУВИАРАА 

ХУДАЛДАН АВСАН ОНООТОЙ 

БАЙХ ШААРДЛАГАТАЙ

• ҮЙЛЧЛҮҮЛЭГЧДИЙН ХУВЬД 

ТА ҮЙЛЧЛҮҮЛЭГЧ, ДАВУУ 

ЭРХТЭЙ ҮЙЛЧЛҮҮЛЭГЧ 

БОЛОН СУПЕРВАЙЗОРООС 

ДООШ СТАТУСТАЙ БИЕ 

ДААСАН ГИШҮҮДИЙГ 

ТООЦОХ БОЛОМЖТОЙ



БОЛЗЛЫН САРУУД: 

2023 ОНЫ 1-Р САР, 2-Р САР, 3-Р САР, 

4-Р САР, 5-Р САР 2023

ӨМНӨХ САРТАЙ ХАРЬЦУУЛАН БИЗНЕС 

ХӨГЖЛИЙН ХӨТӨЛБӨРИЙН ТҮВШИНГ

АХИУЛААД БЭЛГЭНД

БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ВАУЧЕР АВААРАЙ!

ТУС ПРОМОУШЕН НЬ RSM БҮС НУТГИЙН БҮХ 

БИЕ ДААСАН ГИШҮҮД БОЛОН 

СУПЕРВАЙЗОРУУДАД НЭЭЛТТЭЙ

БИЗНЕС ХӨГЖЛИЙН ХӨТӨЛБӨР ПРОМОУШЕН

АХИУЛСАН ТҮВШИН БҮРТ ТА 

БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ВАУЧЕР АВАХ БОЛНО!

274 000 ТӨГРӨГ
ТҮВШИН

1 - 10

БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ВАУЧЕР 

НЬ МОНГОЛ ТӨГРӨГӨӨР 

ОЛГОГДОНО

ТҮВШИН

ГАРААНЫ, ЭХЛЭЛИЙН, 

СУУРЬ
БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ВАУЧЕР 

НЬ МОНГОЛ ТӨГРӨГӨӨР 

ОЛГОГДОНО

137 000 ТӨГРӨГ



o Тус промоушен нь RSM бүс нутгийн бүх Бие даасан Гишүүд болон Супервайзоруудад нээлттэй.

o Промоушены болзлын хугацаа: 2023 оны 1-5-р сар.

o 2023 оны 1-р сарын хувьд суурь хугацаа нь 2022 оны 12-р сар байх юм. 2023 оны 1-р сарын Оноог 2022 оны 12-р сарын Оноотой харьцуулах болно. 

Дараагийн саруудад суурь хугацаа нь өмнөх сарын БХХ-ийн түвшин байх юм.

o Бизнес хөгжлийн хөтөлбөр (БХХ) нь prk.herbalife.ru/mn цахим хуудас дахь шинэ үйлчлүүлэгчдийн болон Оноог нягтлан бодох бүртгэлийн систем юм.

o Бие даасан Гишүүний болзолд Хувиараа Худалдан авсан Оноо болон доод баг командын Оноо (PPV ба DLV) тооцогдох бөгөөд ПРК цахим хуудасны сар 

бүрийн тайланд заасан үйлчлүүлэгчдийг тооцох болно;

o Супервайзорын болзолд Нийт Оноо (TVP) болон ПРК цахим хуудасны сар бүрийн тайланд заасан үйлчлүүлэгчдийг тооцох болно. Болзолд Нийт Оноо 

тооцогдох болно. Нийт Оноо нь таны Хувиараа Худалдан авсан Оноо, доод баг командын БДГ-үүд, ДЭҮ-дийн Оноо болон түр зуурын 50%-ийн хөнгөлөлттэй 

Баталгаажиж буй Супервайзоруудын Онооны (Групын Оноо) нийлбэр юм. 

o БХХ-ийн түвшин ахиулах болзлыг биелүүлэхийн тулд та өөрөө 500 ба түүнээс дээш Хувиараа Худалдан авсан Оноо цуглуулсан байх шаардлагатай.

o Үйлчлүүлэгчдийн хувьд та Үйлчлүүлэгч, Давуу эрхтэй Үйлчлүүлэгч болон Супервайзороос доош статустай Бие даасан Гишүүдийг тооцох боломжтой.

o Промоушены болзлыг биелүүлснээр танд Herbalife Nutrition-ын бүтээгдэхүүн авах ваучер олгох болно. 

o Гишүүдийн ваучерыг гэрээг бүртгүүлсэн улсын мөнгөн тэмдэгтээр тооцно.

o Гарааны, Эхлэлийн эсвэл Суурь түвшин рүү ахиулсаны урамшуулал ваучер нь 137 000 төгрөг 

o 1-10-р түвшин рүү ахиулсаны урамшуулал ваучер нь 274 000 төгрөгтэй тэнцэнэ. 

o Мөнгөн ваучер олгох хугацаа – 02.15.2023-с 08.31.2023-ний хугацаанд. Энэ хугацааны дараа мөнгөн ваучер хүчингүй болно. Энэ хугацаандаа өөрийн 

ваучераа ашиглах шаардлагатай.

o Ваучерыг зөвхөн Herbalife Nutrition-ын бүтээгдэхүүний худалдан авалтад ашиглах боломжтой. Ваучерыг ашиглах нөхцөл нь улс орон бүрт өөр өөр байна.

o Болзлын хугацаанд таны бүртгүүлсэн хамгийн өндөр түвшингээс дээш түвшин ахиулах бүрт ваучер тооцогдох болно.

o Ваучерыг ахиулсан түвшин бүрийн нийлбэрээр тооцох болно (1 сард 3-с илүүгүй түвшин). Тухайлбал, хэрэв та 3-р сард БХХ-ийн 1-р түвшинд хүрсэн бөгөөд 4-

р сард 6-р түвшинд бол танд зөвхөн 4-р түвшин хүртэл ахиулсаны ваучерыг олгох болно. 

o Бие даасан Гишүүд нь промоушенаас авсан мөнгөн шагнал болон бэлэгтэй холбоотой ямарваа татвар төлөх хариуцлагыг өөрөө хүлээнэ (Гишүүний биеэ авч 

явах дүрэм 8G).

o Ваучерыг төлөхөөс өмнө бүх болзлыг нэмэлтээр шалгана

Промоушены нөхцөл
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o Хэрэв би шинэ Бие даасан Гишүүн бөгөөд 2022 оны 12-р сард Оноогүй бол 2023 оны 1-р сард хэрхэн болзлоо биелүүлэх вэ? 

Та 2023 оны 1-р сард промоушенд хамрагдахын тулд 2023 оны 1-р сард 500 Хувиараа Худалдан авсан Оноо (PPV) цуглуулж, 5 үйлчлүүлэгч бүртгүүлэхэд л хангалттай. Ингэснээр та Бизнес Хөгжлийн Хөтөлбөрийн түвшинг 

тэгээс Гарааны түвшин хүртэл ахиулах болно.

o Хэрэв би өнгөрсөн сард Оноотой байсан ч prk.herbalife.com сайтад Бизнес Хөгжлийн Хөтөлбөрийн түвшин бүртгүүлээгүй бол яаж болзол биелүүлэх вэ?

Хэрэв өнгөрсөн сард түвшний бүртгэл хийгээгүй бол БХХ-ийн дараагийн түвшний дагуу Оноог нэмэгдүүлж, шаардлагатай тооны үйлчлүүлэгчийг бүртгээрэй. Жишээлбэл, хэрэв та өнгөрсөн сард 2500 оноотой байсан ч 

түвшинд бүртгүүлээгүй бол тухайн сард доод тал нь 3500 оноо цуглуулж, 30 үйлчлүүлэгч бүртгүүлэх шаардлагатай.

o Өнгөрсөн сард миний Оноо ямар ч БХХ түвшинд хүрээгүй (500 онооноос бага байсан) бол би яаж болзол биелүүлэх вэ?

Энэ тохиолдолд болзол биелүүлэхийн тулд та тухайн сард Гарааны түвшинд хүрэхэд л хангалттай. Жишээлбэл, хэрэв таны Оноо 12-р сард 350 PPV байсан бол 2023 оны 1-р сард промоушенд хамрагдахын тулд та зөвхөн 

2023 оны 1-р сард 500 Хувийн Худалдан авсан Оноо (PPV) цуглуулж, 5 үйлчлүүлэгч бүртгүүлэхэд хангалттай. Ингэснээр та Бизнес Хөгжлийн Хөтөлбөрийн түвшинг тэгээс Гарааны хүртэл нэмэгдүүлэх болно.

o Ваучер нь зөвхөн анхны удаа түвшин ахих үед л тооцогдох болно. БХХ-ийн түвшин "анхны удаа" ахиулах гэсэн нь юу гэсэн үг вэ?

Хэрэв та болзлын хугацаанд давтан ижил БХХ түвшинд хүрсэн бол ваучерыг нь зөвхөн эхний түвшин ахиулсан удаад л олгоно. Жишээлбэл:

o Ваучерыг ахиулсан түвшин бүрийн нийлбэрээр тооцох болно (1 сард 3-с илүүгүй түвшин) гэсэн нь юу гэсэн үг вэ?

1 сарын хугацаанд та БХХ-ийн түвшинг нэмэгдүүлснээр дээд тал нь 3 ваучер авах боломжтой. Жишээлбэл:

Асуулт ба хариулт

2023 оны сар 1-р сар 2-р сар 3-р сар 4-р сар

БХХ түвшин 1 3 1 2

1-с 2 хүртэл, 2-с 3 хүртэл түвшин 

ахиулсаны 2 ваучер олгоно
Түвшин ахиулаагүй тул ваучер олгохгүй

Болзлын хугацаанд 2-р түвшинд хүрч байсан тул ваучер 

олгохгүй

2023 оны сар 1-р сар 2-р сар 3-р сар 4-р сар

БХХ түвшин Эхлэлийн 1 5 9

Э-с С хүртэл, С-с 1 хүртэл түвшин 

ахиулсаны 2 ваучер олгоно

4 түвшин ахиулсан. Промоушены нөхцлийн дагуу дээд тал нь 3 

ваучер тооцох боломжтой тул 3 ваучер олгоно

4 түвшин ахиулсан. Промоушены нөхцлийн дагуу дээд 

тал нь 3 ваучер тооцох боломжтой тул 3 ваучер олгоно
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