
Chuyến đi của chúng tôi,
Câu chuyện của riêng bạn! 

Hẹn gặp bạn tại Tokyo năm 2019!

TRONG NĂM 2019, HÃY LÀ MỘT PHẦN CỦA HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ TRÀN 
ĐẦY THÚ VỊ NHỮNG VIÊN NGỌC  THÀNH PHỐ TOKYO.

Tham gia vào cuộc phiêu lưu thú vị cùng với những bữa tiệc của nghệ thuật ẩm 
thực độc đáo đỉnh cao. Khám phá sự pha trộn hài hoà giữa nền văn hoá truyền 
thống cổ xưa và đô thị hiện đại hào nhoáng. Đừng quên cơ hội mua sắm những 

món đồ từ thời thượng nhất cho đến thông thường cũng như kỳ lạ tại Tokyo!

Đây chính là thành phố mà bạn không thể bỏ lỡ. Đắm mình trong vẻ đẹp thiên 
thiên và sự thanh bình của nền văn hóa Nhật Bản, thưởng thức sự đãi ngộ đẳng 

cấp đậm nét đặc trưng của mỗi Hội Nghị 
Thành Công Nu Skin Success Summit.

Hãy cùng đội nhóm của bạn sẵn sàng cho những điểm đến đẳng cấp của 
Hội Nghị Thành Công Nu Skin Success Summit.



CÁCH 1: XÉT CHUẨN B.D.M

 DANH HIỆU ĐIỀU KIỆN TRONG 2018 DANH HIỆU ĐIỀU KIỆN TRONG 2018

CÁCH 2: XÉT CHUẨN THEO VIỆC THĂNG TIẾN DANH HIỆU

Ngôi sao1 mới 2018

Ngôi sao2 2018

Nhà kiến tạo sao3

2018

Emerald mới

Diamond mới

Blue Diamond Mới

Team Elite

• 

• 

•

GIAI ĐOẠN ĐẠT CHUẨN: THÁNG MỘT 2018 – THÁNG MƯỜI HAI 2018 • PHẦN THƯỞNG: 4 NGÀY 3 ĐÊM TẠI TOKYO, NHẬT BẢN

ĐIỀU KIỆN XÉT ĐẠT CHUẨN:

Đạt danh hiệu trả thưởng tối thiểu là Ruby với 
4 Executive Đông Nam Á tách nhánh đạt 
chuẩn4 trong 4 tháng bất kỳ từ tháng 1 
-12/2018

Đạt danh hiệu trả thưởng tối thiểu là Ruby với 
4 Executive Đông Nam Á tách nhánh đạt 
chuẩn4 trong tháng 12/2018

• 1 vé tham dự: Đạt danh hiệu trả thưởng Emerald với 
tối thiểu 6 Executive Đông Nam Á tách nhánh đạt 
chuẩn4 trong 4 tháng bất kỳ từ Tháng 1-12/2018

2 vé tham dự: Đạt danh hiệu trả thưởng Emerald với 
tối thiểu 6 Executive Đông Nam Á tách nhánh đạt 
chuẩn4 trong 6 tháng bất kỳ từ Tháng 1-12/2018

Tối thiểu đạt 3.000GSV trong tháng xét chuẩn đạt 
danh hiệu trả thưởng Emerald

Không sử dụng Grace tính từ tháng đầu tiên đạt 
danh hiệu trả thưởng Emerald với tối thiểu 6 
Executive Đông Nam Á tách nhánh đạt chuẩn4

Đạt danh hiệu trả thưởng tối thiểu là Ruby với 4 
Executive Đông Nam Á tách nhánh đạt chuẩn4 trong 
tháng 12/2018

• 1 vé tham dự: Đạt danh hiệu trả thưởng Diamond 
với tối thiểu 8 Executive Đông Nam Á tách nhánh 
đạt chuẩn4 trong 4 tháng bất kỳ từ Tháng 1-12/2018

2 vé tham dự: Đạt danh hiệu trả thưởng Diamond 
với tối thiểu 8 Executive Đông Nam Á tách nhánh 
đạt chuẩn4 trong 6 tháng bất kỳ từ Tháng 1-12/2018

Tối thiểu đạt 3.000GSV trong tháng đạt danh hiệu 
trả thưởng Diamond

Không sử dụng Grace tính từ tháng đầu tiên đạt 
danh hiệu trả thưởng Diamond với tối thiểu 8 
Executive Đông Nam Á tách nhánh đạt chuẩn4

Đạt danh hiệu trả thưởng tối thiểu là Ruby với 4 
Executive Đông Nam Á tách nhánh đạt chuẩn4 trong 
tháng 12/2018

• 1 vé tham dự: Đạt danh hiệu trả thưởng Blue 
Diamond với tối thiểu 12 Executive Đông Nam Á 
tách nhánh đạt chuẩn4 trong 4 tháng bất kỳ từ 
Tháng 1-12/2018

2 vé tham dự: Đạt danh hiệu trả thưởng Blue 
Diamond với tối thiểu 12 Executive Đông Nam Á 
tách nhánh đạt chuẩn4 trong 6 tháng bất kỳ từ 
Tháng 1-12/2018

Tối thiểu đạt 3.000GSV trong tháng đạt danh hiệu 
trả thưởng Blue Diamond

Không sử dụng Grace tính từ tháng đầu tiên đạt 
danh hiệu trả thưởng Blue Diamond với tối thiểu 12 
Executive Đông Nam Á tách nhánh đạt chuẩn4

Đạt danh hiệu trả thưởng tối thiểu Ruby với 4 
Executive Đông Nam Á tách nhánh đạt chuẩn4 trong 
tháng 12/2018

Đạt danh hiệu trả thưởng tối thiểu là Ruby với 
4 Executive Đông Nam Á tách nhánh đạt 
chuẩn4 trong 4 tháng bất kỳ từ tháng 1 
-12/2018

Đạt danh hiệu trả thưởng tối thiểu là Ruby với 
4 Executive Đông Nam Á tách nhánh đạt 
chuẩn4 trong tháng 12/2018

Lưu ý:
1 Để đạt danh hiệu Ngôi Sao Mới 2018, bạn phải là Executive thuộc khu vực Đông Nam Á và chưa từng được trả hoa hồng Ruby đến Blue Diamond với tổi thiểu 4 G1 
Executive đạt chuẩn cho tối thiểu 4 tháng trong bất kỳ năm dương lịch nào kể từ tháng 1/2003.
2 Để đạt danh hiệu Ngôi Sao 2018, bạn phải là Executive thuộc khu vực Đông Nam Á và chưa từng được trả hoa hồng Ruby đến Blue Diamond với tổi thiểu 4 G1 
Executive đạt chuẩn cho tối thiểu 4 tháng trong khoảng thời gian tháng 1-tháng 12/2017.
3 Để đạt danh hiệu Nhà Kiến Tạo Sao 2018, bạn phải là Executive thuộc khu vực Đông Nam Á và đã từng được trả hoa hồng Ruby đến Blue Diamond với tổi thiểu 4 
G1 Executive đạt chuẩn cho tối thiểu 4 tháng trong khoảng thời gian tháng 1-tháng 12/2017.
4 Executive đạt chuẩn là những Nhà Phân Phối được trả hoa hồng như là Executive hoặc Provisional Executive/Demotion Executive có Executive trong hệ thống 
tuyến dưới thuộc khu vực Đông Nam Á.
Doanh số nhóm phải đến từ thị trường Việt Nam

Hãy trở thành Nhà Kiến Tạo Sao hoặc cao hơn nữa để tận hưởng những ưu tiên, những đặc quyền và hoạt động đặc biệt dành riêng cho bạn!

Đón xem thông tin chi tiết khi chúng tôi công bố những điều lớn hơn và tuyệt hơn nữa trên con đường trở thành Nhà Kiến Tạo Sao của bạn!

Áp dụng cho tất cả các Nhà Phân Phối đã đạt 
thành tích Ngôi Sao trước 2017

• 

•

• 

Tạo ra ít nhất 1 Ngôi Sao Mới trong thời gian từ 
tháng 1/2018 – 12/2018.

Đạt danh hiệu trả thưởng tối thiểu là Ruby với 
4 Executive Đông Nam Á tách nhánh đạt 
chuẩn4 trong 4 tháng bất kỳ từ tháng 1 
-12/2018

Đạt danh hiệu trả thưởng tối thiểu là Ruby với 
4 Executive Đông Nam Á tách nhánh đạt 
chuẩn4 trong tháng 12/2018

• 

•

Đạt chuẩn cho chuyến đi Team Elite 
2019 (xét chuẩn trong 2018)

Tạo ra ít nhất một Ngôi Sao Mới G1 hoặc 
G2 trong thị trường Đông Nam Á

Áp dụng cho tất cả các Nhà Phân Phối 
đã đạt thành tích Ngôi Sao 2017
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Hội nghị Thành Công Tokyo Success Summit 2019 (“Hội Nghị”) áp dụng cho tất cả các Nhà Phân Phối đạt chuẩn danh hiệu Ruby – Team Elite đến từ khu vực 
Đông Nam Á.

Nhà Phân Phối thỏa mãn các điều kiện bên trên trong giai đoạn từ tháng 1/2018 đến tháng 12/2018 sẽ đủ điều kiện tham gia Hội Nghị (“Nhà Phân Phối đạt 
chuẩn”) 

Nu Skin sẽ thông báo đến Nhà Phân Phối đạt chuẩn qua điện thoại hoặc thư điện trước ngày 31/01/2019 và Nhà Phân Phối đạt chuẩn phải xác nhận tham dự 
trước ngày 28/02/2019.

Nhà Phân Phối đạt chuẩn phải duy trì doanh số Executive 100PV và 2000GV hàng tháng từ khi bắt đầu đạt chuẩn cho đến khi chuyến đi khởi hành.

Số lượng thành viên tham dự chuyến đi phụ thuộc vào số lượng thành viên gia nhập trong mã số; tối đa 2 người tham dự Hội Nghị cho mỗi mã số với điều kiện 
là Vai trò Nhà Phân Phối thứ hai được duy trì từ khi bắt đầu đến kết thúc giai đoạn đạt chuẩn. 

Nu Skin sẽ chi trả chi phí vé máy bay khứ hồi, khách sạn, bữa ăn, Nu Skin tổ chức những chuyến tham quan và bữa ăn nhóm trong suốt thời gian Hội Nghị. 
Nhà Phân Phối sẽ tự chi trả cho tất cả những chi phí phát sinh không được liệt kê tại điểm này.

Nhà Phân Phối đạt được 2 vé tham dự có thể chuyển vé thứ 2 cho các thành viên trực tiếp trong gia đình nếu chỉ có một thành viên trong hệ thống có thể 
tham dự. Việc thay thế người tham dự chỉ áp dụng đối với các thành viên khác trong cùng mã số và tất cả các điều kiện và điều khoản  đưa ra tại đây bao gồm 
Quy Định Tưởng  Thưởng của cả Hội Nghị cũng sẽ áp dụng đối với các thành viên trong gia đình. Việc chuyển vé tham dự phải được thực hiện trong giai đoạn 
đạt chuẩn và tùy thuộc hoàn toàn vào quyết định của Nu Skin.

Nếu vì bất kỳ lý do gì Nhà Phân Phối hoặc người thay thế không thể tham dự Hội Nghị sau khi đã xác nhận tham dự, Nhà Phân Phối đồng ý và ủy quyền cho 
Nu Skin bồi thường vé máy bay, chi phí khách sạn, chi phí vận chuyển từ sân bay địa phương và/hoặc những chi phí phát sinh khác của Nhà Phân Phối hoặc 
người thay thế bằng cách khấu trừ vào hoa hồng từ tài khoản của Nhà Phân Phối bất kỳ lúc nào hoặc phát hành một phiếu ghi nợ đến Nhà Phân Phối để thanh 
toán, hoặc bằng những phương thức khác mà Nu Skin thấy hợp lý.

Tất cả các Nhà Phân Phối sẽ khởi hành từ thành phố Hồ Chí Minh (nơi đặt trụ sở của Nu Skin Việt Nam).

Hội Nghị không có giá trị chuyển nhượng và quy đổi thành tiền mặt.

Nhà Phân Phối chỉ được tham dự Hội Nghị mà Nhà Phân Phối đó đạt đủ điều kiện. Công ty không chấp nhận yêu cầu dời đổi để tham dự chuyến đi tương tự 
khác và bất cứ khoản bồi thường nào trong tương lai với bất kể hoàn cảnh nào.

Không ảnh hưởng đến chính sách hoàn trả sản phẩm của công ty theo Quy Tắc Hoạt Động (bao gồm nhưng không giới hạn quyền của công ty trong việc thu 
lại các khoản tiền thưởng cho các sản phẩm hoàn trả). Trong vòng 12 tháng sau chuyến đi, nếu trong nhóm chưa tách nhánh của NPP đạt chuẩn và Executive 
tuyến dưới có hơn 5% sản phẩm bị hoàn trả thì Nhà Phân Phối được xem là không đạt chuẩn để tham gia. Nhà Phân Phối đồng ý hoàn trả cho Nu Skin Việt 
Nam các chi phí liên quan đến chuyến đi, bao gồm nhưng không giới hạn từ giá vé máy bay, chi phí khách sạn, chi phí vận chuyển, các chuyến tham quan địa 
phương và những chi phí phát sinh khác. Nhà Phân Phối không được vi phạm Điều 6.5, Chương 2 của Quy Tắc Hoạt Động. Bất kỳ dấu hiệu của việc làm giả có 
liên quan đến điều kiện đạt chuẩn sẽ làm cho những kết quả của hành động đó là không đạt yêu cầu. Điều này bao gồm nhưng không giới hạn việc mua doanh 
số vào tài khoản tuyến dưới cho mục đích đạt chuẩn.

Tất cả Nhà Phân Phối PHẢI có visa du lịch (nếu được yêu cầu) trước ngày tham dự Hội Nghị. Nhà Phân Phối tự xin visa và chi trả các chi phí phát sinh liên quan 
đến thủ tục xuất cảnh trước Hội Nghị. Việc hủy tham gia Hội Nghị (sau khi đã xác nhận tham dự) do Nhà Phân Phối không thể xin được visa đúng hạn, Nhà 
Phân Phối đồng ý và ủy quyền cho Nu Skin bồi thường vé máy bay, chi phí khách sạn, chi phí vận chuyển từ sân bay địa phương và/hoặc những chi phí phát 
sinh khác của Nhà Phân Phối hoặc người thay thế bằng cách khấu trừ vào hoa hồng từ tài khoản của Nhà Phân Phối bất kỳ lúc nào hoặc phát hành một phiếu 
ghi nợ đến Nhà Phân Phối để thanh toán, hoặc bằng những phương thức khác mà Nu Skin thấy hợp lý.

Nu Skin Việt Nam có quyền thay đổi địa điểm Hội Nghị và bất kì điều kiện hoặc điều khoản liên quan nếu cần thiết.

Nu Skin có quyền sửa đổi bất kỳ Điều Khoản và Điều Kiện mà không cần thông báo trước.

Nhà Phân Phối cần xây dựng công việc kinh doanh của mình theo đúng Các Quy Tắc Hoạt Động Áp Dụng Cho Nhà Phân Phối của Nu Skin.

Nhà Phân Phối đạt chuẩn phải trả thuế khấu trừ liên quan đến chuyến đi theo luật quy định.

Những điều khoản và điều kiện này được điều chỉnh bởi và hiểu theo luật pháp của Việt Nam.

CÁC ĐIỀU KIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN


