
Siapkan diri Anda untuk pengalaman yang tak terlupakan di Arab!
Dubai & Abu Dhabi akan memuaskan Anda dengan sensasi dan budaya 

Arab yang menakjubkan.

Discover Temukan warisan kuno dari tahun 
8000 SM di tanah Arab! Nikmati sensasi 

berada di gurun pasir secara langsung, apakah 
itu menjelajah pasar-pasar antik atau 

berbelanja penuh kemewahan di mal terbesar 
di dunia. 

 Experience Rasakan oasis Metropolis di 
padang pasir yang luas dan memandang 
panorama dari gedung tertinggi di dunia, 

Burj Khalifa!

Marvel Benamkan diri dalam kekaguman 
terhadap bangunan ikonik Abu Dhabi, 

Masjid Agung Sheikh Zayed, yang 
memiliki 84 kubah putih yang 

menakjubkan.

Siapkan tim Anda untuk tujuan kelas dunia dari Star Creator Trip.
Ciptakan Stars, ciptakan pengalaman yang luar biasa bersama Nu Skin!



Periode Kualifikasi : Januari - Desember 2016
Hadiah: 4 (Empat) Hari 3 (Tiga) Malam di Dubai & Abu Dhabi

QUALIFICATION CRITERIA:

Star Baru 20161

Star2 2016

Star Creator3 2016

• Paid as Ruby ke atas selama 4 (empat) bulan selama Januari – Desember 2016.
• Paid as Ruby ke atas di bulan Desember 2016.
• Mempunyai minimal 4 (empat) Qualified4 G1 Breakaway Executive Asia Tenggara di 
bulan paid as Ruby.

1 Untuk memenuhi persyaratan menjadi Star Baru di tahun 2016, Anda harus menjadi Executive Asia Tenggara yang belum pernah paid as Ruby hingga Blue Diamond dengan minimum 4
  (empat) Qualified G1 Breakaway Executive selama setidaknya 4 (empat) bulan pada tahun kalendar sejak Januari 2003.

2 Untuk memenuhi persyaratan menjadi Star di tahun 2016, Anda harus menjadi Executive Asia Tenggara yang belum pernah paid as  Ruby hingga Blue Diamond dengan minimum 4 (empat)
  Qualified G1 Breakaway Executive selama 4 (empat) bulan dalam periode Januari – Desember 2015.

3 Untuk memenuhi persyaratan menjadi Star Creator di tahun 2016, Anda harus menjadi Executive Asia Tenggara yang sudah pernah paid as Ruby hingga Blue Diamond dengan minimum 4
  (empat) Qualified G1 Breakaway Executive selama 4 (empat) bulan dalam periode Januari – Desember 2015.

4 Qualified Breakaway Executive dibayar sebagai Executive atau Provisional Executive/ Demotion Exec dengan downline Executive Breakaway.

SYARAT & KETENTUAN: 
• Terbuka hanya bagi setiap Ruby - Team Elite dari Asia Tenggara.
• Peserta harus memenuhi volume yang diperlukan untuuk mempertahankan peringkat Executive dari awal periode kualifikasi hingga dimulainya Star Creator Trip
 Dubai & Abu Dhabi 2017.
• Peserta harus melengkapi kriteria kualifikasi antara Januari sampai Desember 2016 untuk memenuhi syarat dalam perjalanan ini.
• Jumlah tiket  tergantung pada jumlah associate dalam akun saat awal memulai kualifikasi, maksimal 2 (dua) orang per akun distributor yang boleh mengikuti trip ini
 dengan syarat orang ke-2 harus sudah bergabung dalam akun saat memulai kualifikasi. 
• Peserta akan berangkat dari bandara ibukota negara masing-masing.
• Keikutsertaan dalam trip tidak dapat dipindahtangankan dan tidak dapat diuangkan.  
• Peserta hanya dapat mengikuti perjalanan sesuai destinasi yang ditetapkan baginya. Perusahaan Nu Skin Indonesia tidak akan melayani permintaan untuk 
 penggantian 
 perjalanan maupun kompensasi dalam kondisi apapun.
• Pengembalian produk dalam waktu 12 bulan setelah European Cruise Star Creator Trip 2015 sebesar lebih dari 5% volume organisasi yang terhitung komisi yang 
 dihasilkan selama periode kualifikasi yang berpengaruh pada terpenuhinya pin title dan kualifikasi pada perjalanan ini  akan berakibat diskualifikasi dari perjalanan ini 
 dan pembekuan seluruh bentuk rekognisi  (wall of fame, success seminar, majalah dan convention). Distributor setuju untuk membayarkan kembali biaya perjalanan 
 dan acara rekognisi lainnya kepada Nu Skin Indonesia.
• Peserta tidak boleh melakukan pelanggaran sebagai Distributor sebelum dan selama masa kualifikasi.
• Peserta bertanggung jawab atas visa dan seluruh biaya yang terkait dengan pengurusan dokumen perjalanan ini.
• Jika ada dua peserta dalam akun distributor yang sama menghadiri perjalanan itu, salah satu peserta dapat mentransfer tiketnya ke anggota keluarga dekat jika ia 
 tidak dapat mengikuti perjalanan tersebut. Pengalihan tiket hanya diperbolehkan jika peserta lain dalam akun yang sama mengikuti perjalanan, dengan mengacu pada 
 semua syarat dan ketentuan yang ditetapkan termasuk Kebijakan Perjalanan Hadiah Asia Tenggara juga akan berlaku untuk anggota keluarga dekat yang 
 bersangkutan.
• Perusahaan berhak untuk mengganti tujuan perjalanan ini beserta syarat dan ketentuannya jika dipandang perlu.
• Peserta diharuskan untuk membangun bisnis Nu Skin sesuai Kebijakan & Prosedur perusahaan.

Penuhi kualifikasi sebagai Star Creator atau lebih untuk menikmati hak-hak dan kegiatan istimewa serta 
eksklusif! Nantikan informasi lengkapnya saat kita mengungkap hal-hal yang lebih besar dan lebih baik datang 

dengan cara Anda sebagai Star Creator!

Terbuka bagi seluruh Star sebelum 2015
• Paid as Ruby ke atas selama 4 (empat) bulan selama Januari – Desember 2016.
• Paid as Ruby ke atas di bulan Desember 2016.
• Mempunyai minimal 4 (empat) Qualified4 G1 Breakaway Executive Asia Tenggara 
di bulan paid as Ruby. 

Terbuka bagi seluruh Star di tahun 2015
• Menciptakan setidaknya 1 (satu) Star Baru selama Januari-Desember 2016.
• Paid as Ruby ke atas selama 4 (empat) bulan selama Januari-Desember 2016.
• Paid as Ruby ke atas di bulan Desember 2016.
• Mempunyai minimal 4 (empat) Qualified4 G1 Breakaway Executive Asia Tenggara di 
bulan paid as Ruby.


