
Aktīvs World Team
Aktīvs World Team – pamats veiksmīga biznesa izveidošanai!

Kāpēc kvalificēties
Jūs attīstāt trīs prasmes: pārdošana, 
Organizācijas veidošana, kā arī Organizācijas 
saglabāšana un attīstība.

Šī kvalifikācija palīdzēs Jums izveidot 
ilgtspējīgu Herbalife Nutrition biznesu.

87% jauno 2021. gada GET Team 
kvalificējušies no AWT** līmeņa.

Kā kvalificēties
Sāciet vai turpiniet savu kvalifikāciju
uz AWT 2023!

Izpildiet kvalifikāciju ar VISĀM trīs metodēm
jebkurā sešu mēnešu periodā no 2022. gada
augusta līdz 2023. gada decembrim.

Kopējā apjoma punkti* 
katrā no 4 mēnešiem 

pēc kārtas

Kopējā apjoma
punkti* jebkuros

2 mēnešos

Kopējā apjoma
punkti* jebkurā

1 mēnesī

Ko jūs iegūstat
• Aktīva World Team piespraudi un diplomu
• Panākumu atzinību uz skatuves pasākuma laikā Jūsu reģionā
• Īpašu atlīdzību 500 ASV dolāru apmērā tiem, kas kvalificējušies pirmo reizi

(ne TAB Team)
• Bezmaksas 1 gada Bizworks abonementu tiem, kas kvalificējušies pirmo reizi

(ne TAB Team)

Promotion nosacījumi 2. lpp.

Autoratlīdzības
piemaksas punkti ar

pakalpojumiem
jebkurā 1 mēnesī

5000
vai

10 000

* Dokumentētaisapjoms
** Informācija par visiem tirgiem, izņemot Ķīnu. Šie rādītāji nav garantija veiksmīgai biznesa attīstībai.
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Promotion nosacījumi
Apjomam, kas pasūtīts ASV un Puertoriko jābūt Dokumentētam, lai to ieskaitītu kvalifikācijai Aktīviem World Team. 

Visiem neatkarīgajiem partneriem, kuri kvalificējušies, nedrīkst būt ētikas noteikumu pārkāpumu.

Kvalifikāciju Jūs varat sākt jebkurā mēnesī, sākot ar 2022. gada augustu. Visiem apjomiem jābūt izvietotiem sešu secīgu 
mēnešu laikā kvalifikācijas perioda ietvaros.

Pirms sākat kvalifikāciju Aktīvam World Team, Jums jābūt pilnībā kvalificētam Supervisor. Apjoma punkti, kas iegūti 
Kvalificējošā Supervisor statusā ar 50% atlaidi, tiek ieskaitīti kvalifikācijai Aktīvam World Team.

Jūs varat izmantot Kopējā Apjoma punktus un/vai Autoratlīdzības piemaksas punktus par pakalpojumiem (RO), kas izvietoti no 
2022. gada augusta līdz 2023. gada decembrim kvalifikācijai uz Promotion Aktīvs World Team 2022 un 2023. Kvalifikācijai uz 
Promotion Aktīvs World Team 2023, Kopējā Apjoma punktiem un/vai Autoratlīdzības piemaksas punktiem jābūt izpildītiem 
vismaz vienā mēnesī 2023. gadā.

Visas trīs kvalifikācijas metodes var pārklāties gadījumā, ja Jūs izpildāt kvalifikāciju 4-6 mēnešos pēc kārtas. Visīsākā 
kvalifikācijas metode ir 4 mēneši: piemēram, 10 000 Kopējā Apjoma punkti vienā mēnesī vai 5 000 Kopējā Apjoma punkti 
jebkurā no diviem mēnešiem arī var tikt ieskaitīti kā viens no mēnešiem ar 2500 Kopējā Apjoma punktiem 4 mēnešos pēc 
kārtas.

Īpašā Autoratlīdzības piemaksa 500 USD* apmērā tiks izmaksāta tikai Aktīviem World Team, kas kvalificējušies pirmo reizi (ne 
TAB Team). GET Team, kas kvalificējušies 2022. gada augustā vai agrāk, ir tiesīgas saņemt tikai panākumu atzinību.

Autoratlīdzība tiek izmaksāta vietējā valūtā (ņemot vērā visus vietējā likumdošanā noteiktos nodokļus). Neatkarīgie partneri ir 
atbildīgi par visu vietējo nodokļu samaksu, kas saistīti ar Autoratlīdzību saņemšanu.

Kvalificēties īpašajai Autoratlīdzības piemaksai 500 USD* apmērā var tikai vienu reizi. (Piemēram, ja jūs jau esat vienreiz 
saņēmuši īpašo Autoratlīdzības piemaksu 2006. - 2022. gadā, Jūs to nevarēsiet saņemt 2023.gadā).

Bezmaksas BizWorks gada abonementu nedrīkst atlikt uz vēlāku datumu. Abonements sākas ar kvalifikācijas AWT mēnesi vai 
sākot ar pēdējo BizWorks abonementa apmaksāto mēnesi. Neatkarīgajiem partneriem jāapstiprina sava piekrišana BizWorks 
lietošanas nosacījumiem.

Bezmaksas BizWorks gada abonementu nedrīkst nodot citam neatkarīgajam partnerim. Šo abonementu nevar samainīt pret 
naudas atlīdzību.

Neatkarīgie partneri, kuriem jau ir abonements, nevar apmainīt šo abonementu pret vērtībā analoģisku dāvanu. Pēc 
bezmaksas abonementa gada termiņa beigām neatkarīgais partneris var turpināt izmantot BizWorks abonementu samaksājot 
ikmēneša maksu.

Kvalificējoties tiek ņemta vērā neatkarīgā partnera individuālā darbība. Šķirti neatkarīgie partneri ar dažādiem ID var izmantot 
100% no (Dokumentētā) apjoma no galvenā (Kopīgā) ID plus 100% no sava "jaunā" (individuālā) ID apjoma .

Ja kvalifikācijai izmantotais (Dokumentētais) apjoms, kas iesaistīts kvalifikācijā, tiek atgriezts Kompānijai produkta atgriešanas 
procedūras ietvaros, Herbalife Nutrition veiks apjoma, kvalifikāciju un Autoratlīdzību pārrēķinu atbilstoši atpirkšanas summai.

Neatkarīgajiem partneriem jāiesniedz visi jautājumi, kas saistīti ar balvām Promotion ietvaros 90 dienu laikā pēc kvalifikācijas 
perioda beigām.

Herbalife Nutrition patur tiesības jebkurā laikā mainīt, pagarināt vai atcelt šo Promotion.

Aktīvs World Team
Aktīvs World Team – pamats veiksmīga biznesa izveidošanai!
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