Herbalife Nutrition Distribütörlüğü Hakkında Neler Bilmeliyim?
Nasıl Katılırım?

Bir Herbalife Nutrition Distribütörü olarak şunları yapabilirsiniz:
•
Herbalife Nutrition ürünlerini evde kendi kullanımınız için indirimli satın alın.
•
İş fırsatını değerlendirin ve perakende karı elde etmek için Herbalife Nutrition ürünlerini satın.
•
İş fırsatını değerlendirin ve Herbalife Nutrition ürünlerini tüketmek veya satmak isteyen kişileri
ekibinize katın.
Herbalife Nutrition'a katılmaktaki tek amacınız ürünleri indirimli olarak almaksa, Ayrıcalıklı Müşteri
programının sizin için uygun olup olmadığını sponsorunuzla görüşmelisiniz. Bir Ayrıcalıklı Müşteri ürün
satamaz, başkalarını işe alamaz veya çok katmanlı kazanç elde edemez, ancak ürünlerde indirim alır.
Ayrıcalıklı Müşteri, dönüşüm sürecini takip ederek ve bir Üyelik Paketi satın alarak istediği zaman
Distribütöre dönüşebilir ve işini kurabilir.

İş Fırsatıyla İlgili
Ne Bilmeliyim?

•
•
•
•
•

Nasıl Para
Kazanırım?

İndirimli satın aldığınız Herbalife
Önerilen Müşteri Satış Fiyatı:
Nutrition ürünlerini satarak para
kazanabilirsiniz.
Bu
işe
Distribütör Satış Fiyatı (%25):
başladığınızda ilk indirim oranınız
((indirim oranına göre
yaklaşık iskonto taban oranının
kargo maliyeti öncesi)
%25’idir. Ne kadar çok ürün satışı
yaparsanız, indirim oranınız o kadar
yükselir, maksimum iskonto taban
Tahmini kar:
oranının %50’si indirim oranına
kadar. Örneğin, Herbalife Nutrition'ın
en çok satan ürünü olan Formül 1'deki ilk indirim sağda gösterilmektedir:
•
•
•

Perakende
kazançlarına ek
olarak, sponsor
olduğum
Distribütörlerin
satışlarından ne
kadar
kazanabilirim?

Herbalife Nutrition Üye Paketi (219,48 TL) olarak da bilinen ilk Üyelik kiti dışında herhangi başka bir
ürün ya da paket alınması mecburiyeti yoktur.
Distribütörler kendi çalışma programlarını yapmaktan ve nasıl ve ne zaman çalışacaklarını istedikleri
gibi planlamaktan hoşlanırlar.
Çoğu insan Herbalife Nutrition işine yarı zamanlı çalışarak ve ek gelir olarak bütçelerine biraz destek
olmanın bir yolu olarak tanıdıkları veya tanıştıkları kişilere satış yaparak başlar.
Para kazanacağınızın garantisi yoktur. Tüm iş adamları gibi, bazı Distribütörler başarılı olurken
bazıları başaramayacaktır.
Başarılı bir Herbalife Nutrition işi kurmak beceri, sıkı çalışma ve zaman gerektirir.

TL 264,24
TL 203,91

TL 60,33

Bu ilk indirimden alıp Önerilen Müşteri Satış Fiyatı üzerinden 10 adet Formül 1 satarsanız, vergileri
de ödeyerek, masraflar öncesinde 603,30 TL kazanırsınız.
Sponsor olduğunuz kişilerin satışlarından da para kazanabilirsiniz.
Ancak yalnızca yeni kişileri işe katarak veya birine sponsor olarak para kazanamazsınız.

2021 yılında en az 1 (bir) tam yıl Distribütör olan 72,533 Distribütör vardı. Satışını yaptıkları ürünler
üzerinden elde ettikleri perakende kârına ek olarak Distribütörlerin %27si veya 19,448’ü Sponsor oldukları
Distribütörlerin satışlarından komisyon veya bonus kazanmıştır. İşte harcamalardan önce kazandıkları
tutarlar:
1 Yıl ve fazla süredir Distribütör olan kişiler (19,448 kişi)
%50 si (yaklaşık 9,724 kişi) TRY 726 TL’den fazla
En üst seviye %10’u (yaklaşık 1,945 kişi) TRY 14,826 TL’den fazla
En üst seviye %1’i (yaklaşık 195 kişi) TRY 239,963 TL’den fazla kazanmıştır
2021'da en üst seviye %1 Distribütörün Herbalife Nutrition işini yapma süresi 2 ile 30 yıl arasında
değişiyor.

Ya Bu İşi
Yapamayacağımı
Fark Edersem?

•
•

Distribütörlüğünüzü dilediğiniz zaman iptal edebilirsiniz. İlk 90 gün içindeyseniz de Distribütörlüğünüzü iptal
ederek Herbalife Nutrition Üye Paketinizin tam iadesini alabilirsiniz.
Distribütörlüğünüzü iptal ederseniz, son 1 yıl içinde satın aldığınız açılmamış ürünleri bize göndererek tüm
tutarı iade alabilirsiniz. Gönderimini yapacağınız iade ürünlerinin nalkiye ücretini de Herbalife Nutrition
olarak bizler karşılıyoruz.

Daha fazla bilgi için 0216 542 75 90 numaralı telefondan bizlere ulaşın.

2021 YILINDA HERBALIFE NUTRITION TARAFINDAN TÜRKİYE DİSTRİBÜTÖRLERİNE
ÖDENEN ORTALAMA BRÜT ÜCRET BEYANI
*İskonto Tabanı: Tüm indirim ve kazanç hesaplamalarının dayandığı her bir ürüne atanan parasal değerdir.
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