Какво означава да съм Независим член на Herbalife Nutrition?
Как мога да бъда
Независим член?

Като Независим член на Herbalife Nutrition Вие можете:
• Да купувате с отстъпка продукти на Herbalife Nutrition за Вас и Вашето семейство;
• Да участвате в бизнес възможността като продавате продукти на Herbalife Nutrition и да
правите печалба от продажби на дребно;
• Да участвате в бизнес възможността като набирате други хора, които искат да използват
или да продават продуктите на Herbalife Nutrition.
Повечето членове се присъединяват, единствено за да получават отстъпки за
продуктите на Herbalife Nutrition и не проявяват интерес към бизнес възможността. По
тази причина, през 2020 г. типичният член не е получавал приходи от Herbalife Nutrition.

Какво трябва да
знам за бизнес
възможността?

•
•
•
•
•

Няма изискване за минимален обем покупки, освен да си закупите пакета за
първоначално членство, познат под името Пакет за членство в Herbalife Nutrition
(89,00 лв.).
Освен това, членовете задават свой ритъм на работа – сами избират как и кога да
работят.
Повечето хора започват своя Herbalife Nutrition бизнес, като работят на половин
работен ден и продават продукти на своите познати или на хора, с които се срещат,
за да си докарат малко допълнителни приходи.
Няма гаранция, че ще изкарате пари. Както е с всички, които правят бизнес, някои
членове ще успеят, други - не.
Изграждането на успешен Herbalife Nutrition бизнес изисква умения, време и усърдна
работа.

Можете да печелите пари като
Препоръчителна цена на
76,00 лв.
продавате
продуктите
на
дребно
Herbalife Nutrition, които сте
Цена към член
63,96 лв.
закупили
с
отстъпка.
(с първоначалната отстъпка;
преди да се извадят разходите
Първоначалната Ви отстъпка е
за доставка и данъците)
приблизително 25%. Колкото
12,04 лв.
повече продавате, толкова поВъзможна печалба
висока е отстъпката – като
максимумът е 50%. Например, първоначалната отстъпка за шейка Формула 1, найпродаваният продукт на Herbalife Nutrition, е указана вдясно:

Как мога да
печеля пари?

•
•
•

Освен от своите
продажби на
дребно колко
мога да спечеля
от продажбите на
спонсорираните
от мен членове?

Ако закупите продукта с първоначална отстъпка и продадете 10 кутии на
препоръчителната цена на дребно, без да отчитаме разходите за доставка както и
данъците, Вие ще сте спечелили 120,40 лв. (преди да извадите разходите).
Можете да припечелите допълнително от продажбите на спонсорираните от Вас хора.
НЕ МОЖЕТЕ да печелите, ако само набирате хора ИЛИ само сте спонсор на някого.

През 2020 г. е имало 3 345 членове, които са били такива поне една пълна година. Освен
печалбата от продажби на дребно, 15% от тези хора (507 човека) са имали приходи от
комисионни или бонуси от продажбите на спонсорираните от тях членове. Ето какви са
били приходите – преди да се извадят разходите:
Членове от 1 г. + (513)
50% (около 254) са припечелили повече от 556 лв.
Най-добрите 10% (около 51) са припечелили повече от 8 770 лв.

Ами ако не ми се
получи?

• Можете да прекратите членството си по всяко време. Ако го направите през първите 90

дни след подписването, можете да получите пълно възстановяване на сумата, платена
за Пакета за членство на Herbalife Nutrition.
• Ако прекратите членството си, можете да върнете всички неразопаковани
(неотворени) продукти, закупени през последната една година, и ще получите пълно
възстановяване на платената сума. Ние ще покрием дори разходите за доставка.
Моля, обадете се на тел. 00800 118 44 33, за да получите повече информация.

СПРАВКА ЗА СРЕДНОТО БРУТНО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА БЪЛГАРИЯ за 2020 г.

