
 

Мен Herbalife Nutrition Тәуелсіз серіктесінің мәртебесі туралы нені білуім керек? 

 

Қалай қатыса 

аламын? 

Herbalife Nutrition Тәуелсіз серіктесі бола тұра, Сіз: 

• Herbalife Nutrition өнімдерін жеке өзіңіздің пайдалануыңыз үшін жеңілдікпен сатып ала аласыз. 

• Herbalife Nutrition өнімін сату және бөлшек табыс табу арқылы бизнес құра аласыз.  

• Herbalife Nutrition өнімдерін жеке өздері пайдалану немесе клиенттерге сату үшін алғысы келетін жаңа 
Тәуелсіз серіктестерді тарту арқылы бизнес құра аласыз.  

 
Егер Сіздің мақсатыңыз -  Herbalife Nutrition өнімдерін жеңілдікпен алу ғана болса, онда біз Сізге  Herbalife 
Nutrition компаниясына Таңдаулы Тұтынушы ретінде қосылуды ұсынамыз. Көптеген адамдар 2,750 теңге 
тұратын  Таңдаулы Тұтынушы жиынтығын сатып алып, бизнесті дамытпайды.  Таңдаулы Тұтынушы кез келген 
уақытта 9,190 теңге тұратын Өтпелі жиынтықты сатып алу мүмкіндігіне ие болады, бұл оған Тәуелсіз серіктес 
болуға және бизнесті дамытуға жол ашады. 

Бизнес- 
мүмкіндіктер 
туралы нені 
білуім керек? 

• Тәуелсіз серіктестен өнімдерді міндетті түрде сатып алу талап етілмейді – бұған 11,941.00 теңге тұратын 
Тәуелсіз серіктес жиынтығы кірмейді. 

• Тәуелсіз серіктестер бизнесті жүргізу әдісін және осы қызметке қанша уақыттарын бөле алатындығын 
өздері таңдайды. 

• Көптеген адамдар Herbalife Nutrition  компаниясындағы бизнесті кішігірім қосымша табыс табу  үшін бастайды. 
Олар өнімдерді өздерінің таныстарына сатады және бұл бизнеске көп уақыт жұмсамайды.  

• Бизнестен табыстың болатындығына кепілдік берілмейді. Кез келген басқа бизнестегі тәрізді кейбір 
Тәуелсіз серіктестер табысқа қол жеткізеді, ал кейбіреулері табысқа жетпейді. 

• Herbalife Nutrition компаниясымен бірге оңтайлы бизнес құру мықты қабілеттер, ынталы жұмыс пен 
уақытты талап етеді.  

Қалай табыс 
табуыма болады? 

 

Ұсынылған бөлшек баға Теңге 10,203.00 

Тәуелсіз Серіктестің 
бағасы 
(бастапқы жеңілдігімен 
жеткізу құны мен 
салықтарды қоспағанда) 

Теңге 7,899.00 

Ықтимал табыс Теңге 2,304.00 

Сіз өзіңіз жеңілдікпен алатын  Herbalife 
Nutrition өнімдерін сату арқылы табыс таба 
аласыз. Сізге берілетін бастапқы жеңілдік 
шамамен 25%-ды құрайды. Қаншалықты көп 
өнім сатсаңыз, жеңілдігіңіз соншалықты көп 
болады, жеңілдіктің ең жоғары мөлшері 
50%-ды құрайды.  Мысалы, оң жақта  
Herbalife Nutrition компаниясының үлкен 
сұранысқа ие өнімі - Формула 1 коктейліне 
берілетін бастапқы жеңілдік көрсетілген: 
 

• Мысалы, егер Сіз коктейльді бастапқы жеңілдікпен сатып алып, ұсынылған бөлшек баға арқылы 10 
банка коктейль сатсаңыз, Сіз өзіңіздің шығындарыңыз, жеткізу құны мен салықтарды қоспағанда 
23,040.00  теңге пайда таба аласыз. 

• Сондай-ақ, Сіз өзіңіз олардың демеушісі болатын Тәуелсіз серіктестердің сатылымдарынан табыс таба 
аласыз. 

• Жаңа Тәуелсіз серіктестер тарту және оларға демеуші болумен ғана айналыса отырып, Сіз табысқа жете 
алмайсыз. 

Түрлі табыстан 
бөлек, өзім 
олардың 
демеушісі 
болатын Тәуелсіз 
серіктестердің 
сатылымдарынан 
қандай табысқа 
ие боламын?   

2020 жылы кемінде 1 жыл ішінде осы мәртебеге ие болған Тәуелсіз серіктестердің саны 23,642 адамды құраған. 
Бөлшек табыстан бөлек, олардың 19%-ы немесе 4,429 адам өздері демеуші болған Тәуелсіз серіктестердің 
сатылымдарынан сыйақылар немесе бонустарға ие болған.  Төменде шығындарды есепке алусыз табыстар 
көрсетілген:  
 

1+жыл жұмыс істеген Тәуелсіз серіктестер (4,429) 

50% (шамамен 2,215) 60,979 теңгеден астам пайда тапқан 

ТОП 10% (шамамен 443) 1,203,552 теңгеден астам пайда тапқан 

ТОП 1% (шамамен 44) 16,298,275 теңгеден астам пайда тапқан 

 

2020 жылы ТОП 1% Тәуелсіз серіктестерінің Herbalife Nutrition бизнесін жүргізу мерзімі 6 жылдан 27 жылға 
дейінгі аралықты құраған. 

Herbalife Nutrition 
бизнесі маған 
қолайлы 
болмаған 
жағдайда, не 
істеймін? 

• Сіз  Herbalife Nutrition компаниясымен Шартты кез келген уақытта тоқтата аласыз. Егер Сіз Шартты оның 
жасалған күнінен бастап 90 күннің ішінде бұзатын болсаңыз, онда Сіз Herbalife Nutrition Тәуелсіз серіктесі 
жиынтығының толық құнын ала аласыз. 

• Егер Сіз Шартты бұзатын болсаңыз, өзіңіз соңғы жылда сатып алған және тауар пішіні сақталған 
өнімдерді қайтара аласыз және олардың толық құнын аласыз. Сонымен бірге компания жеткізу құнын 
төлеп береді. 

 

Қосымша ақпаратты 8 800 080 50 30 арқылы таба аласыз. 

HERBALIFE NUTRITION КОМПАНИЯСЫНЫҢ ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ HERBALIFE NUTRITION ТӘУЕЛСІЗ СЕРІКТЕСТЕРІНЕ 2020 
ЖЫЛЫ ТӨЛЕГЕН СЫЙАҚЫНЫҢ ОРТАША ДЕҢГЕЙІ ТУРАЛЫ ЖЫЛ САЙЫНҒЫ ЕСЕП 

 


