
   
 

   
 

  

ღიაა World Team-ის ყველა წარმომადგენლისთვის 

მიიღეთ 1%-იანი* ბონუსი World Team-ებისთვის ყველა თაობის სრულად 

კვალიფიცირებული სუპერვაიზერების საერთო მოცულობიდან (TV) 

კვალიფიკაცია 

დააგროვეთ საერთო მოცულობის (TV) 3 500 ქულა და გაწეულ მომსახურებაზე 

ასაღები ჯილდოს (RO) 500 ქულა 1 თვეში. კვალიფიკაცია შესაძლებელია მხოლოდ 

1-ჯერ.  

  

Для США и Пуэрто-Рико Общий Объем (TV) должен быть задокументированным. 

  

საკვალიფიკაციო პერიოდი 

თებერვალი - დეკემბერი 2023 წ  

  

როგორ მუშაობს: 
World Team-ების წარმომადგენლებს შეუძლიათ მიიღონ 1%* ყველა თაობის ქვემდგომი 

სუპერვაიზერის (თაობების რაოდენობა შეუზღუდავია) საერთო მოცულობიდან (TV) 

თუმცა, გავრცელდება დაბლოკვის იგივე პრინციპი, რაც გამოიყენება მომსახურებაზე 

დამატებითი ჯილდოს (PB) შემთხვევაშია:  

1. თუ ქვემდგომ ხაზში არის World Team-ის წარმომადგენელი, რომელიც ასევე გადის 

კვალიფიკაციას 1%-იან* ბონუსზე, თქვენ მიიღებთ 1%-ს* ამ World Team-ის  საერთო 

მოცულობიდან (TV), მაგრამ ვერ მიიღებთ მისი ქვემდგომი სუპერვაიზერებიდან, რადგან 

ის თვითონ მიიღებს 1%-ს* მათი მოცულობებიდან. თქვენ მიიღებთ 1%-იანი* ბონუსს სხვა 

ხაზებიდან, რომლებშიც არ მოქმედებს დაბლოკვის პრინციპი.  

2. თუ ქვემდგომ ხაზში არის TAB Team-ის წარმომადგენელი, თქვენ მიიღებთ 1%-ს* ამ 

TAB Team-ის  საერთო მოცულობიდან (TV), მაგრამ ვერ მიიღებთ მისი ქვემდგომი 

სუპერვაიზერებიდან. ეს ემატება ქვემდგომ World Team-თან დაკავშირებულ 

ბლოკირებას.  თქვენ მიიღებთ 1%-იანი* ბონუსს სხვა ხაზებიდან, რომლებშიც არ 

მოქმედებს დაბლოკვის პრინციპი.  

1%-იანი ბონუსი 

*ყველა ჯილდო ითვლება ჯილდოების დაანგარიშების ბაზიდან. 



   
 

   
 

  

კვალიფიკაციის და დაბლოკვის წესის მაგალითი 

World Team-ი 2 ბლოკავს World Team 1-ს რომ 

მიიღოს 1%-იანი* ბონუსი სუპევაზერებიდან 3 

და 4.  

  

World Team-ი 1 

სრულად კვალიფიცირებული 

სუპერვაიზერი 1 

სრულად კვალიფიცირებული 

სუპერვაიზერი 2 

  

World Team-ი 2 

სრულად კვალიფიცირებული 

სუპერვაიზერი 3 

  

სრულად კვალიფიცირებული 

სუპერვაიზერი 4 
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ამ მაგალითში World Team-ი 1-მა და World Team-ი 

2-მა კვალიფიკაცია გაიარა 1%-იანი* ბონუსის 

მიღებაზე. 

  
World Team-ი 1 იღებს 1%-ს სუპერვაიზერი 1-ის და 

სუპერვაიზერი 2-ის საერთო მოცულობიდან (TV), 

ასევე ქვემდგომი World Team-ი 2-ის საერთო 

მოცულობიდან (TV).  

მათ, ვინც პირველად გადის კვალიფიკაციას აქტიურ World Team-ზე (არა TAB Team-ზე) და 

კვალიფიკაცია დაიწყეს 2022 წ. აგვისტოდან - 2023 წ. იანვრის ჩათვლით პერიოდში, კვლავ 

აქვთ შესაძლებლობა რომ მიიღონ აღიარება $500-ის სპეციალური ანაზღაურების სახით, თუ 

კვალიფიკაციის სამივე პირობის შესრულება დასრულდება 4-დან 6 თვემდე პერიოდში. 

ცვლილებები $500-ის სპეციალურ გადახდასთან მიმართებაში  

*ყველა ჯილდო ითვლება ჯილდოების დაანგარიშების ბაზიდან. 



   
 

   
 

 

წესები 

იმისთვის, რომ შეძლოთ 1%-იანი* ბონუსის მიღება, უნდა იყოთ მხოლოდ World Team-

ის სტატუსში.  

პრომოუშენის პირობები არ ვრცელდება TAB Team-ის წარმომადგენლებზე. TAB Team-

ებს არ შეუძლიათ გაიარონ კვალიფიკაცია World Team-ების 1%-იან* ბონუსზე.  

ბონუსი გაიცემა სრულად კვალიფიცირებული სუპერვაიზერების საერთო 

მოცულობიდან (TV). თუ სრულად კვალიფიცირებული სუპერვაიზერი კვალიფიკაციას 

გადის World Team-ის სტატუსზე და იმავე თვეში ასრულებს World Team-ების 1%-

იანი* ბონუსის მისაღებად საჭირო პირობებს, მას აღნიშნული ბონუსის მიღების 

უფლება აქვს.  

თუ კვალიფიკაციისთვის იყენებთ მოცულობას, რომელიც განთავსებულია აშშ-ში/ 

პუერტო-რიკოში, გთხოვთ გაითვალისწინოთ ადგილობრივი წესები. ამ ქვეყნების 

წესების შესაბამისად მოცულობა უნდა იყოს დოკუმენტირებული. თუ გაგიჩნდათ 

დამატებითი კითხვები, გთხოვთ მიმართოთ საინფორმაციო მხარდაჭერის 

განყოფილებას.    

კვალიფიკაციის პირობების სანახავად ეწვიეთ საიტს 

MyHerbalife.com 

აღიარება $500-იანი სპეციალური ანაზღაურების სახით ახალი აქტიური World Team-

ებისთვის (არა TAB Team-ებისთვის) გაუქმდება. 1%-იანი* ბონუსი არ გაიცემა AWT-ებზე 

იმ თვეში,რომელშიც $500-იანი სპეციალური ანაზღაურებას მიიღებენ. 

  

*ყველა ჯილდო ითვლება ჯილდოების გაანგარიშების ბაზიდან. 


