
 

ត ើខ្ញុំគួរដងឹអ្វខីលះអ្ុំពកីារកាល យជាសមាជិក Herbalife Nutrition
 មាា ក់? 

 
- 

ត ើខ្ញ ុំអាចចូលរមួ 
យ៉ា ងដូចតមេច? 

ក្នញងនាមជាសមាជិក្ Herbalife Nutrition មាន ក្់ អ្នក្អាច៖ 
• ទិញផលិ ផល Herbalife Nutrition ក្នញងអ្ត្រាបញ្ញ ុះ ម្មៃសត្រមាប់ការតត្របើត្រាស់ផ្ទា ល់ខៃួន នងិត្រក្ុមត្ររួសារទុំងមូល។ 
• ចូលរួមក្នញងឱកាសអាជីវក្មមាមរយៈការលក្ផ់លិ ផល Herbalife Nutrition តដើមបទីទួលានចុំណូលលក្់រាយ។ 
• ចូលរួមក្នញងឱកាសអាជីវក្មមាមរយៈការតត្រជើសតរ ើសអ្នក្ដម្ទដដលចង់តត្របើត្រាស់ ឬលក្់ផលិ ផល Herbalife Nutrition។ 
 
សមាជិក្ភារតត្រចើនចូលរួមតដើមបទីទួលានការបញ្ញ ុះ ម្មៃតលើការទិញផលិ ផល Herbalife Nutrition ដ ប៉ាញត ណ្ ុះ ត ើយពួក្តរមិនចូលរួមក្នញងអាជីវ
ក្មមតទ។ ជាលទធផល ក្នញងឆ្ន ុំ 2021 សមាជិក្ទុំងតនាុះមិនានទទួលត្រាក្់ក្ម្ត្រមពីត្រក្ុម  ញន Herbalife Nutrition តទ។ 

ត ើខ្ញ ុំត្រ ូវដឹងអ្វីខៃុះអ្ុំព ី
ឱកាសអាជីវក្មមតនុះ? 

• គ្មម នការ ត្រមូវតអាយទិញអ្វីតត្រៅពីក្ញ្ប់សមាជិក្ភាពដុំបូងតនាុះតទ ដដលត្រ ូវានសាា ល់ថាជា ក្ញ្ប់សមាជិក្ Herbalife Nutrition (HMP) - 
(USD 39.09)  

• សមាជិក្រកី្រាយនឹងការក្ុំណ ់កាលវភិាររបស់ពួក្តរតោយខៃួនឯង និងការតត្រជើសតរ ើសរតបៀប និងតពលតវលាត្វើក្ិច្ការរបស់ខៃួន។ 
• មនញសសភារតត្រចើនចាប់តផេើមអាជីវក្មម Herbalife Nutrition របស់ពួក្តរតត្រៅតមា៉ា ង និងលក្់ផលិ ផលតៅអ្នក្ដដលពួក្តរសាា ល់ ឬជួប ជាវ ិ្ ីរក្

ត្រាក្់ចុំណូលបដនែមបនេិចបនេួច។ 
• គ្មម នការធានាថា អ្នក្នឹងទទួលានត្រាក្់ចុំណូលតនាុះតទ។ ដូចគ្មន តៅនឹងអ្នក្ត្វើអាជីវក្មមដម្ទតទៀ ដដរ សមាជិក្ខៃុះនឹងទទួលានតជារជ័យ ខ

ណៈដដលអ្នក្ខៃុះតទៀ មិនតជារជ័យ។ 
• ការក្សាងអាជីវក្មម Herbalife Nutrition តោយតជារជ័យត្រ ូវការជុំនាញ ការខិ ខុំត្របឹងដត្របង និងតពលតវលា។ 

ត ើខ្ញ ុំរក្ចុំណូលាន 
តោយរតបៀប្? 

អ្នក្អាចរក្ានចុំណូលាមរយៈការលក្់ផលិ ផល Herbalife Nutrition 
ដដលអ្នក្ទិញក្នញងអ្ត្រាបញ្ញ ុះ ម្មៃ។ ការបញ្ញ ុះ ម្មៃដដលអ្នក្ទទួលានដុំបូង
រឺត្របមាណ 25%។ អ្នក្លក្់ានកាន់ដ តត្រចើន អ្នក្ទទួលានការបញ្ញ ុះ ម្មៃកាន់ដ 
ខពស់ រឺរ ូ ដល់អ្ ិបរមាត្របមាណ 50%។ ជាឧទ រណ៍ ការបញ្ញ ុះ ម្មៃដុំបូង
សត្រមាប់ Formula 1 ដដលជាផលិ ផលលក្់ោច់បុំផញ របស់ Herbalife 
Nutrition ត្រ ូវានបង្ហា ញតៅខាងសាេ ុំតនុះ៖ 
• ត្របសិនតបើអ្នក្ឋិ ក្នញងក្ត្រមិ បញ្ញ ុះ ម្មៃដុំបងូ ត ើយលក្់ផលិ ផលតនុះាន 10 ក្ុំប៉ាញង ក្នញង ម្មៃលក្រ់ាយដដលានក្ុំណ ់ តោយមិនទន់រិ ពីម្លៃ

ដឹក្ជញជូ ន និងពនធ អ្នក្អាចរក្ាន USD 87.50 មញនផ្ទ ់ទ ់ចុំ្យ។ 
• អ្នក្ក្៏អាចរក្ចុំណូលានពីការលក្់របស់មនញសសដដលអ្នក្ានឧប ែមភផងដដរ។ 
• អ្នក្មិនអាចរក្ចុំណូលានតោយត្រគ្មន់ដ តត្រជើសតរ ើស ឬឧប ែមភនរ្មាន ក្់តនាុះតទ។ 

បដនែមតៅតលើត្រាក្់
ចុំណូលលក្រ់ាយ ត ើខ្ញ ុំ
អាចរក្ានប៉ាញនាម នពកីារ
លក្រ់បស់សមាជកិ្ដដលខ្ញ ុំ
ឧប ែមភ? 

តៅក្នញងឆ្ន ុំ 2021 មានសមាជិក្ 5,477 នាក្់ ដដលានកាៃ យជាសមាជិក្រយៈតពលយ៉ា ងតោច 1 (មួយ) ឆ្ន ុំតពញ។ បដនែមតលើចុំណូលលក្់រាយ មាន
សមាជិក្ចុំនួន 21% ឬតសមើនឹង 1,171 នាក្់ រក្ានក្ម្ត្រមតជើងសារ ឬត្រាក្់ឧប ែមភពីការលក្់របស់សមាជិក្ដដលពួក្តរានឧប ែមភ។ តនុះជាអ្វីដដល
ពួក្តររក្ាន មញនផ្ទ ់ទ ់ចុំ្យ៖ 
 

សមាជកិ្ 1 ឆ្ន ុំត ើងតៅ (1,171 នាក្)់ 
50% (ត្របមាណ 586 នាក្់) រក្ចុំណូលានតត្រចើនជាង USD 378 

10% (ត្របមាណ 118 នាក្់) ក្ុំពលូៗ រក្ចុំណូលានតត្រចើនជាង USD 6,439 
 

ចញុះតបើវាមនិសមត្របក្ប
សត្រមាបខ់្ញ ុំ? 

• អ្នក្អាចរ ុំសាយសមាជិក្ភាពរបស់អ្នក្តៅតពល្ក្៏ាន។ ត្របសិនតបើអ្នក្ឋិ ក្នញងរយៈតពល 90 ម្លៃដុំបូង អ្នក្អាចរ ុំសាយ និងទទួលានការ
ត្របរល់ត្រាក្់ជូនវញិតពញតលញតលើក្ញ្ប់សមាជិក្ Herbalife Nutrition របស់អ្នក្។ 

• ត្របសិនតបើអ្នក្រ ុំសាយសមាជិក្ភាពរបស់អ្នក្ អ្នក្អាចត្របរល់ផលិ ផលដដលមិនទន់ានតបើក្ ដដលអ្នក្ានទិញក្នញងរយៈតពលមួយឆ្ន ុំចញង
តត្រកាយមក្ត្រក្ុម  ញនវញិ តដើមបទីទួលានការត្របរល់ត្រាក្់ជូនវញិតពញតលញ។ តយើងនឹងតចញម្លៃចុំ្យក្នញងការដឹក្ជញជូ នតទៀ ផង។ 

 
សូមទក្់ទងាមរយៈតលខទូរស័ពា (855) 23-999-268 សត្រមាប់ព ៌មានបដនែម។ 

របាយការណ៍សតអី្ុំពីសុំណងដញលមធ្យមឆ្ា ុំ 2021 សម្រមាប់ម្របតេសកមពញជា 


