Hva bør jeg vite om det å være Medlem av Herbalife Nutrition?
Hvordan kan
jeg delta?

Som Medlem av Herbalife Nutrition kan du:
• kjøpe Herbalife Nutrition-produkter med rabatt til eget eller familiens bruk
• delta i forretningsmuligheten ved å selge Herbalife Nutrition-produkter for å tjene salgsinntekter
• delta i forretningsmuligheten ved å rekruttere andre som har lyst til å bruke eller selge Herbalife
Nutrition-produkter
De fleste Medlemmer blir medlem bare for å få rabatt på Herbalife Nutrition-produkter og deltar ikke
i forretningen. Derfor hadde ikke et typisk Medlem inntekter fra Herbalife Nutrition i 2020.

Hva bør jeg
vite om
forretningsmul
igheten?

•
•
•
•
•

Hvordan kan
jeg tjene
penger?

Du kan tjene penger ved å selge Herbalife
Nutrition-produkter som du kjøper til
rabattpris. Startrabatten er ca. 25 %. Jo mer
du selger, jo større blir rabatten, opptil 50 %.
For eksempel kan du se startrabatten på
Formula 1, Herbalife Nutritions bestselgende
produkt, til høyre her:
•
•
•

I tillegg til
salgsinntekter,
hvor mye kan
jeg tjene på det
Medlemmer jeg
sponser,
selger?

Du er ikke pålagt å kjøpe noe utover startpakken, også kjent som Herbalife Nutritions
Medlemspakke – (NOK 407,66).
Medlemmer liker å sette sine egne arbeidstider og hvordan og når de skal jobbe.
De fleste starter Herbalife Nutrition-forretningen sin ved å jobbe deltid og selge til folk de kjenner
eller folk de treffer, som en måte å tjene litt ekstra penger på.
Det er ikke garantert at du vil tjene penger. Som med alle forretningsfolk vil noen Medlemmer
lykkes, mens andre vil det ikke.
Det kreves ferdigheter, hardt arbeid og tid for å bygge en suksessrik Herbalife Nutritionvirksomhet.
Veiledende
utsalgspris

NOK 492.45

Medlemspris

NOK 377.34

(med innledende rabatt
uten frakt og skatter)

Potensiell
fortjeneste

NOK 115.12

Hvis du gjør et innkjøp med denne startrabatten og selger ti bokser til den veiledende
utsalgsprisen pluss frakt og mva., vil du tjene NOK 1151.2 før utgifter.
Du kan også tjene penger på det de du sponser, selger.
Du kan ikke tjene penger bare ved å rekruttere eller sponse noen.

I 2020 var det 12,472 Medlemmer som hadde være Medlemmer i minst ett (1) helt år. I tillegg til
eventuell salgsinntekt tjente 17 %, eller 2,108, av dem provisjon eller bonuser på det Medlemmer de
sponset, solgte. Her er det de tjente, før utgifter:
Medlemmer 1 år + (2,108)
50 % (ca. 1,054) tjente over NOK 3,204
Topp 10 % (ca. 211) tjente over NOK 39,589
Topp 1 % (ca. 21) tjente over NOK 641,009 390
I 2020 hadde Medlemmene i de topp 1 % vært Medlemmer i 4–27 år.

Hva om det
ikke fungerer
for meg?

• Du kan si opp Medlemskapet ditt når som helst. Innen de første 90 dagene kan du si det opp og få

full refusjon for Herbalife Nutritions Medlemspakke.
• Hvis du sier opp Medlemskapet, kan du returnere uåpnede produkter som du kjøpte i løpet av det

siste året for å få full refusjon. Vi betaler til og med for frakten.
Kontakt Medlemsservice på telefon 67 12 66 66 for å få mer informasjon.
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