
Tôi nên biết những gì để trở thành 1 Thành Viên Herbalife?  
 
 

Tôi có thể 

tham gia 
bằng cách 

nào?  

Là 1 Thành Viên Herbalife, bạn có thể: 
• Mua sản phẩm Herbalife cho nhu cầu sử dụng của chính bạn và gia đình với mức giá khuyến mãi. 
• Tham gia vào Cơ Hội Kinh Doanh bằng cách bán các sản phẩm Herbalife nhằm đạt được lợi nhuận 

bán lẻ. 

• Tham gia vào cơ hội kinh doanh bằng cách bảo trợ cho những ai muốn tiêu thụ hoặc bán các sản 
phẩm Herbalife. 

 

Đa số các Thành Viên Herbalife tham gia chỉ để đạt được mức khấu trừ sản phẩm Herbalife và không 
tiến hành hoạt động kinh doanh. Do đó, vào năm 2020, các Thành Viên điển hình nêu trên đã không 
nhận được thu nhập từ Herbalife. 

Tôi cần biết 

những gì về cơ 
hội kinh doanh? 

• Không có bất kì yêu cầu nào về các khoản phí để tham gia.  
• Các Thành Viên thích thú với việc được tự do sắp xếp thời gian biểu của mình và lựa chọn hình 

thức lẫn thời điểm để thực hiện công việc. 
• Hầu hết mọi người bắt đầu hoạt động kinh doanh Herbalife bằng cách làm việc bán thời gian và 

bán các sản phẩm cho những người họ quen, hoặc thường xuyên gặp gỡ để kiếm thêm 1 khoản 
thu nhập nhỏ.  

• Sẽ không có những cam kết rằng bạn sẽ kiếm được tiền. Như mọi doanh nhân khác, một số Thành 
Viên sẽ thành công, một số thì không. 

• Xây dựng một Hoạt Động Kinh Doanh Herbalife thành công sẽ cần kĩ năng, sự chăm chỉ và thời 
gian.  

Tôi có thể kiếm 

tiền bằng cách 

nào? 

 

Bạn có thể kiếm tiền bằng cách bán các sản phẩm 
Herbalife mà bạn mua ở múc giá khuyến mãi. Mức chiết 
khấu ban đầu của bạn là khoảng 25%. Bạn bán càng 
nhiều, mức chiết khấu càng cao, tối đa là 50%. Ví dụ, mức 
chiết khấu ban đầu của F1, sản phẩm bán chạy nhất của 
Herbalife đang được hiển thi bên phải: 
• Nếu bạn mua với mức chiết khấu ban đầu và bán 10 hộp F1 với giá bán lẻ đề xuất, bao gồm phí 

vận chuyển và thuế, bạn sẽ kiếm được 1,799,225.00 VND (một triệu bảy trăm chín mươi chín 
ngàn hai trăm hai mươi lăm đồng) trước các chi phí.  

• Bạn cũng có thể kiếm tiền từ việc bán hàng của những người mà bạn bảo trợ. 
• Bạn không thể kiếm tiền chỉ bằng việc bảo trợ cho ai đó.  

Ngoài thu nhập 

bán lẻ, tôi còn 

có thể kiếm 
thêm bao nhiêu 

tiền từ việc bán 

hàng của các 

thành viên mà 
tôi bảo trợ? 

Cuối năm 2020, đã có 78.001 Thành 
Viên Hoạt Động đã trở thành Thành 
Viên trong ít nhất 1 (một) năm trọn vẹn.  

Ngoài bất kì lợi nhuận bán lẻ nào, 25% 
hoặc 19.729 người trong số họ đã đạt 
được Hoa Hồng và Tiền Thưởng từ 
Hoạt Động Bán Hàng của các Thành 
Viên mà họ bảo trợ. Đây là những gì họ 
đã được hưởng, trước các chi phí:  
 
 
   
 
 
 
 
 

 

  

  

  

  

  

  

Trong năm 2020, nhiệm kì của các thành viên top 1% là từ 3 tới 11 năm. 

Nếu nó không 

hiệu quả với tôi 

thì sao?  

• Bạn có thể từ bỏ tư cách Thành Viên của mình bất cứ lúc nào.  
• Nếu bạn từ bỏ tư cách Thành Viên của mình, bạn có thể hoàn trả các sản phẩm chưa mở mà bạn 

đã mua trong vòng một năm để được hoàn tiền đầy đủ. Chúng tôi thậm chí sẽ trả các chi phí giao 
hàng.  

  
Vui lòng liên hệ 84-28-3827-9191 để biết thêm thông tin.  

TUYÊN BỐ VỀ TỔNG THU NHẬP BÌNH QUÂN CHI TRẢ BỞI HERBALIFE VIỆT NAM NĂM 2020 

Thành Viên 1 năm + (19,729) 

50% (khoảng 9,865) đã kiếm được hơn 9,970,543 VND 
(Chín triệu chín trăm bảy mươi ngàn năm trăm bốn mươi 

ba đồng) 

Top 10% (khoảng 1,973) đã kiếm được hơn 143,574,999 
VND (Một trăm bốn mươi ba triệu năm trăm bảy mươi 

bốn nghìn chin trăm chín mươi chín đồng) 

Top 1% (khoảng 197) đã kiếm được hơn 1,580,749,146 
VND (Một tỉ năm trăm tám mươi triệu bảy trăm bốn mươi 

chín nghìn một trăm bốn mươi sáu đồng) 

 


