Mitä minun tulee tietää Herbalife Nutrition -jäsenyydestä?
Miten voin liittyä
mukaan?

Herbalife Nutritionin Jäsenenä voit:
• Ostaa Herbalife Nutritionin tuotteita alennuksella omaan tai kotitaloutesi käyttöön.
• Osallistua liiketoimintamahdollisuuteen myymällä Herbalife Nutritionin tuotteita ja saada siten
vähittäismyynnistä voittoa.
• Osallistua liiketoimintamahdollisuuteen rekrytoimalla muita, jotka haluavat käyttää tai myydä
Herbalife Nutritionin tuotteita.
Suurin osa Jäsenistä liittyy mukaan vain saadakseen alennusta Herbalife Nutrition -tuotteista
osallistumatta liiketoimintaan. Vuonna 2021 tyypillinen Jäsen ei saanut tuloja Herbalife Nutritionilta.

Mitä minun tulee
tietää
liiketoimintamahd
ollisuudesta?

•
•
•
•
•

Miten voin ansaita
rahaa?

Ostopakkoa ei ole 45.62 euroa maksavan jäsenpaketin (Herbalife Nutritionin jäsenpakkaus)
lisäksi.
Jäsenet voivat valita itse, milloin ja miten he työskentelevät.
Useimmat aloittavat Herbalife Nutrition -liiketoimintansa työskentelemällä osa-aikaisesti ja
myymällä tutuilleen tai tapaamilleen ihmisille ansaitakseen hieman ylimääräistä rahaa.
Rahan ansaitsemiselle ei ole takeita. Kuten kaikessa muussakin liiketoiminnassa, osa jäsenistä
menestyy, mutta osa ei.
Menestyksekkään Herbalife Nutrition -liiketoiminnan rakentaminen vaatii aikaa ja kovaa työtä.

Voit
ansaita
rahaa
myymällä
Herbalife Nutritionin alennuksella
ostamiasi tuotteita. Alennuksesi on
keskimäärin 25% ansioperusteesta*.
Mitä enemmän myyt, sitä suurempi
on alennuksesi, aina maksimissaan
50% ansioperusteesta*. Esimerkiksi
aloitusalennus Herbalife Nutritionin
eniten myydystä tuotteesta, Formula
1:stä näkyy oikealla:
•
•

•

Ehdotettu
vähittäismyyntihinta
Jäsenhinta

EUR 60.15
EUR 46.07

(alkuperäisellä alennuksella
ilman toimituskuluja ja veroja)

Mahdollinen myyntivoitto

EUR 14.08

Jos ostat tällä aloitusalennuksella ja myyt 10 purkkia suositeltuun vähittäismyyntihintaan,
ansaitset 140.80 euroa ennen kuluja.
Voit myös ansaita rahaa sponsoroimiesi Jäsenten tekemistä myynneistä.
Et voi ansaita rahaa vain rekrytoimalla tai vain sponsoroimalla muita.

Kuinka paljon
voin ansaita
vähittäismyyntituo
ttojen lisäksi
sponsoroimieni
Jäsenten
myynnistä?

Vuonna 2021 yhteensä 2,248 Jäsentä oli ollut Jäsenenä vähintään yhden kokonaisen vuoden.
Vähittäismyyntivoittojen lisäksi 15 % tai 341 heistä ansaitsi provisioita tai bonusta sponsoroimiensa
Jäsenten myynneistä. Näin paljon he ansaitsivat ennen kuluja:

Entä, jos toiminta
ei sovikaan
minulle?

• Voit peruuttaa jäsenyytesi milloin tahansa. Jos peruutat jäsenyyden ensimmäisten 90 päivän

Jäsenet, 1 vuosi + (341)
50 % (noin 171) ansaitsi yli 341 euroa
Parhaimmat 10 % (noin 35) ansaitsivat yli 6,338 euroa

aikana, saat kaikki rahat takaisin Herbalife Nutrition -jäsenpakkauksesta.
• Jos peruutat jäsenyytesi, voit palauttaa viimeisen vuoden aikana ostetut avaamattomat tuotteet

ja saada niistä täyden hyvityksen. Maksamme jopa toimituskulut.
Saat lisätietoja ottamalla yhteyttä numeroon (09) 7251 9555.
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*Ansioperuste: Tämä on kullekin tuotteelle määritelty rahallinen arvo,
johon kaikki alennus- ja tulolaskelmat perustuvat.
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