
 

  



1. Điều Kiện Đạt Chuẩn: 

Bạn phải đạt một trong ba danh hiệu thể hiện dưới đây: 

(1) Đại Diện Thương Hiệu (Brand Representative) Mới  

• Đạt Danh Hiệu Đại Diện Thương Hiệu (Brand Representative) lần đầu và duy trì Danh 
Hiệu Đại Diện Thương Hiệu (Brand Representative) đó trong vòng 03 tháng tính từ tháng 
đạt danh hiệu đó với doanh số nhóm tối thiểu như sau: 8 Khối Xây Dựng (4000 GSV) 
trong 1 tháng bất kỳ và 6 Khối Xây Dựng (3000 GSV) mỗi tháng trong 02 tháng còn lại. 

(2) Đối Tác Thương Hiệu (Brand Partner) Mới  

• Đạt Danh Hiệu Đối Tác Thương Hiệu (Brand Partner) lần đầu và duy trì Danh Hiệu Đối Tác 
Thương Hiệu (Brand Partner) trong vòng 03 tháng tính từ tháng đạt danh hiệu đó với 
doanh số nhóm tối thiểu như sau: 8 Khối Xây Dựng (4000 GSV) trong 1 tháng bất kỳ và 
6 Khối Xây Dựng (3000 GSV) mỗi tháng trong 02 tháng còn lại, và  

• Được chi trả hoa hồng tương ứng với danh hiệu Đại Diện Thương Hiệu (Brand 
Representative) hoặc cao hơn trong tháng đạt 8 hoặc 6 Khối xây dựng nêu trên (4000 
GSV hoặc 3000 GSV). 

(3) Đối Tác Thương Hiệu Cấp Cao (Senior Brand Partner) Mới  

• Đạt Danh Hiệu Đối Tác Thương Hiệu Cấp Cao (Senior Brand Partner) lần đầu và duy trì 
Danh Hiệu Đối Tác Thương Hiệu Cấp Cao (Senior Brand Partner) trong vòng 03 tháng tính 
từ tháng đạt danh hiệu đó với doanh số nhóm tối thiểu như sau: 8 Khối Xây Dựng (4000 
GSV) trong 1 tháng bất kỳ và 6 Khối Xây Dựng (3000 GSV) mỗi tháng trong 02 tháng còn 
lại, và  

• Được chi trả hoa hồng tương ứng với danh hiệu Đại Diện Thương Hiệu (Brand 
Representative) hoặc cao hơn trong tháng đạt 8 hoặc 6 Khối xây dựng nêu trên (4000 
GSV hoặc 3000 GSV). 

2. Các Điều Khoản và Điều Kiện: 

− Chương trình này chỉ áp dụng cho các Nhà Liên Kết Thương Hiệu (BA) đạt danh hiệu lần 
đầu đối với các danh hiệu từ Đại Diện Thương Hiệu (Brand Representative) đến Đối Tác 
Thương Hiệu Cấp Cao (Senior Brand Partner).  

− Nhà Liên Kết Thương Hiệu (BA) phải đảm bảo đạt doanh số duy trì của Danh Hiệu Đại 
Diện Thương Hiệu (Brand Representative) mà không sử dụng Khối Linh Hoạt cho đến khi 
chuyến đi được bắt đầu.  

− Chương Trình Định Hướng Kinh Doanh Go Star Camp diễn ra 2 lần mỗi năm. Thời gian 
xét chuẩn là từ tháng 1 đến tháng 6 và từ tháng 7 đến tháng 12. Trường hợp không đáp 
ứng đầy đủ điều kiện đạt chuẩn trong giai đoạn xét chuẩn, Nhà Liên Kết Thương Hiệu có 
thể nộp đơn đề nghị Công Ty cho phép hoàn thành bổ sung điều kiện tối đa đến tháng 8 
năm 2021 (nếu thời gian xét chuẩn từ tháng 1 đến tháng 6 năm 2021) hoặc đến tháng 2 
năm 2022 (nếu thời gian xét chuẩn từ tháng 7 đến tháng 12 năm 2021). Hạn cuối cùng 
để nộp đơn là ngày làm việc cuối cùng của tháng 5 (đối với thời gian xét chuẩn từ tháng 
1 đến tháng 6) hoặc ngày làm việc cuối cùng của tháng 11 (đối với thời gian xét chuẩn từ 



tháng 7 đến tháng 12). Công Ty sẽ quyết định việc phê duyệt đơn đề nghị dựa trên việc 
xem xét lý do chưa đạt chuẩn trong tháng mà Nhà Liên Kết Thương Hiệu cung cấp và quá 
trình hoạt động của Nhà Liên Kết Thương Hiệu đó.  

− Trong trường hợp công ty chấp thuận đơn đề nghị này, Nhà Liên Kết Thương Hiệu có trách 
nhiệm hoàn thành các điều kiện bổ sung theo yêu cầu. Nhà Liên Kết Thương Hiệu sẽ bị 
coi là không hoàn thành điều kiện đạt chuẩn nếu không hoàn thành các điều kiện bổ sung 
này.  

− Công Ty sẽ gửi đơn đăng ký tham dự chuyến đi tới các Nhà Liên Kết Thương Hiệu (BA) đạt 
chuẩn. Nhà Liên Kết Thương Hiệu (BA) đạt chuẩn cần cung cấp các thông tin cá nhân, 
kích cỡ áo (nếu có), thông tin người ở cùng phòng. Công ty sẽ công bố giá trị Thuế Thu 
Nhập Cá Nhân ước tính mà người tham dự chương trình phải trả. Giá trị Thuế Thu Nhập 
Cá Nhân thực tế sẽ được công bố và khấu trừ sau khi Nhà Liên Kết Thương Hiệu (BA) tham 
gia chuyến đi. 

− Chuyến đi chỉ áp dụng cho tối đa 02 thành viên trong cùng một Vai Trò Nhà Liên Kết 
Thương Hiệu (BA).  

− Nhà Liên Kết Thương Hiệu (BA) tham gia chuyến đi sẽ khởi hành từ văn phòng của Nu Skin 
tại Việt Nam.  

− Chuyến đi sẽ không được chuyển nhượng, không được quy đổi ra tiền mặt theo yêu cầu 
của người tham gia chương trình trong trường hợp Nhà Liên Kết Thương Hiệu (BA) không 
thể tham gia. 

− Đối Tác Thương Hiệu (Brand Partner) mới và Đối Tác Thương Hiệu Cấp Cao (Senior Brand 
Partner) mới có thể tham dự chuyến đi nhiều lần với điều kiện là họ đạt được danh hiệu 
cao hơn và thoả các điều kiện trên. 

− Điều Hành Đối Tác Thương Hiệu (Executive Brand Partner) tuyến trên và các cấp cao hơn 
có tuyến dưới được tham dự Chương Trình Định Hướng Kinh Doanh Go Star Camp có thể 
tự chi trả chi phí để tham dự chuyến đi này với tuyến dưới của mình. 

− Việc hoàn trả sản phẩm ảnh hưởng đến các yêu cầu đạt chuẩn sẽ dẫn đến việc không đạt 
chuẩn để tham gia Chương Trình Định Hướng Kinh Doanh Go Star Camp. 

− Điểm đến của Chương Trình Định Hướng Kinh Doanh Go Star Camp sẽ là Việt Nam hoặc 
một trong các nước trong khu vực Đông Nam Á. Nu Skin Việt Nam có quyền thay đổi điểm 
đến của chuyến đi và bất kỳ điều kiện và điều khoản nào nếu thấy cần thiết và phù hợp 
với các quy định của pháp luật. Trong trường hợp bất khả kháng không thể tổ chức chuyến 
đi, Nu Skin có quyền thay đổi chuyến đi thành phần thưởng tương đương (bao gồm nhưng 
không giới hạn là tiền mặt, tiệc chúc mừng, sản phẩm công ty hay quà lưu niệm) 

− Nhà Liên Kết Thương Hiệu (BA) tham gia chương trình phải tuân thủ Quy Tắc Hoạt Động. 
− Nhà Liên Kết Thương Hiệu (BA) đạt chuẩn để tham gia chương trình phải trả Thuế Thu Nhập 

Cá Nhân liên quan đến chuyến đi theo quy định của pháp luật Việt Nam. 

* Điều kiện tham gia Chương Trình Định Hướng Kinh Doanh Go Star Camp hoặc bất kỳ thay đổi, 
sửa đổi, bổ sung, xóa hoặc thay thế sẽ được công bố trong các tài liệu chính thức của Công Ty và 
tại website chính thức của Nu Skin Việt Nam www.nuskin.com/vn sau khi được các cơ quan có 
thẩm quyền phê duyệt (theo quy định của pháp luật Việt Nam). 

http://www.nuskin.com/vn

