
 

Ce ar trebui să știu despre calitatea de Distribuitor Herbalife Nutrition? 

 

Cum mă pot 
implica? 

În calitate de Distribuitor Herbalife Nutrition, vei putea 

• Achiziționa la un preț redus produse  Herbalife Nutrition pe care le poți folosi împreună cu familia 
ta. 

• Să te implici în  oportunitatea de afacere prin vânzarea produselor Herbalife Nutrition pentru a 
obține un profit financiar 

• Să te implici în  oportunitatea de afacere prin recrutarea altor persoane care doresc să consume sau să 
vândă produse Herbalife Nutrition. 

 

Dacă motivul pentru care te-ai alăturat companiei Herbalife Nutrition este doar pentru a putea 
achiziționa produse cu reducere ai opțiunea de a semna contract de Client Privilegiat. Multe persoane 
preferă să înceapă ca și Client Privilegiat, doar pentru a primi o reducere la produsele Herbalife 
Nutrition și nu participă la afacere. Clientul Privilegiat poate face conversia către Distribuitor, oricând 
dorește, doar achiziționând pachetul de conversie care costă 70 RON și poate începe să dezvolte 
afacerea Herbalife Nutrition. 

Ce ar trebui să 
știu despre 
oportunitatea 
de afacere? 

 
 

• Nu sunt necesare achiziții în afară de Kitul Distribuitorului Herbalife Nutrition - (112.90 RON). 

• Distribuitorii au posibilitatea de a-și stabili  propriul program de lucru și să aleagă cum și când să 
lucreze. 

• Majoritatea oamenilor își încep afacerea Herbalife Nutrition lucrând cu jumătate de normă și 
vânzând oamenilor pe care îi cunosc sau oamenilor pe care îi întâlnesc, ca o modalitate de a 
câștiga câțiva bani în plus. 

• Nu există garanții că vei câștiga bani. La fel ca toți oamenii de afaceri, unii Distribuitori vor reuși, 
în timp ce alții nu. 

• Construirea unei afaceri de succes Herbalife Nutrition necesită abilități, multă muncă și timp. 

Cum pot 
câștiga bani? 

 

Preț de vânzare 
recomandat: 

RON 172.25 
 

Preț pentru Distribuitor 
(cu discount inițial, fără 
costuri de transport și 
TVA): 

 
RON 132.92 

Profit potențial: RON 39.33 

Poți câștiga bani din vânzarea 
produselor Herbalife Nutrition pe care le 
cumperi cu reducere. Reducerea inițială 
este de aproximativ 25%. Cu cât vinzi 
mai mult, cu atât reducerea este mai 
mare, până la maximum 50%. De 
exemplu, reducerea inițială la Formula 1, 
cel mai bine vândut produs al Herbalife 
Nutrition este ilustrată în dreapta:  
 

• Dacă achiziționezi la această reducere inițială și vinzi 10 cutii la prețul de vânzare recomandat, 
exceptând cheltuielile pentru livrare și taxe, veți câștiga 393.3 RON.  

• De asemenea, poți câștiga bani din vânzările persoanelor al căror sponsor ești. 

• Nu poți câștiga bani doar recrutând sau doar fiind sponsorul cuiva. 

În plus față de 
câștigurile din 
vânzările 
personale, cât 
de mult aș 
putea câștiga 
din vânzările 
Distribuitorilor 
al căror 
sponsor sunt? 

În 2020, au existat 14,162 de Distribuitori care fuseseră Distribuitori pentru cel puțin 1 (un) an întreg. 
În plus față de orice profit din vânzări, 15% sau 2,129 dintre aceștia au obținut comisioane sau 
bonusuri din vânzările Distribuitorilor al căror sponsor erau. Iată ce au câștigat, înainte de cheltuieli: 
 

Distribuitori 1 An + (2,129) 

50% (aproape 1,065 ) au câștigat mai mult de 1,618 RON 

Top 10% (aproape 213) au câștigat mai mult de 26,970 RON 

Top 1% (aproape 21) au câștigat mai mult de 388,72 RON 

 

În 2020, perioada petrecută în companie de Top 1% Distribuitori a variat între 11 și 27 de ani. 

Dar  dacă nu 
funcționează 
pentru mine? 

• Poți renunța oricând la Activitatea de Distribuitor. Dacă te afli în primele 90 de zile de la depunerea 
solicitării de Înscriere, poți renunța și ți se poate rambursa integral prețul de achiziție pentru HMP 
(Kitul Distribuitorului Herbalife Nutrition) 

• Dacă renunți la Activitatea de Distribuitor, poți returna produsele nefolosite pe care le-ai achiziționat 
pe parcursul ultimului an, pentru rambursare integrală. Acoperim chiar și costurile de transport. 

 

Pentru mai multe detalii te rugăm să contactezi 021.316.59.32/33  
 

DECLARAȚIE DE COMPENSAȚIE MEDIE BRUTĂ ROMÂNIA 2020 


