
CHUẨN BỊ HỒ SƠ VÀ THAM GIA KHÓA HUẤN LUYỆN KHỞI ĐỘNG KINH DOANH TRỰC TUYẾN

CHỤP HÌNH HOẶC SCAN TẤT CẢ CÁC HỒ SƠ DƯỚI ĐÂY VÀ GỬI VÀO EMAIL dangky@nuskin.com

HOÀN TẤT ĐĂNG KÝ: 

Điền đầy đủ thông tin và ký tên trên Hợp đồng NLKTH in sẵn
Tạo tài khoản tại website https://thuviennuskin.com để tham gia huấn luyện (sử dụng mã số VN in sẵn trên hợp đồng)  
Đăng nhập https://thuviennuskin.com  để tham gia khóa Khởi Động Kinh Doanh trực tuyến, hoàn tất bài kiểm 
tra trực tuyến, đăng tải ảnh thẻ cá nhân.

Sau khi hồ sơ được nhận và chấp thuận bởi Nu Skin Việt Nam, hồ sơ đăng ký của Bạn sẽ được nhập vào hệ thống 
Nu Skin. Bạn sẽ nhận được email thông báo tài khoản Nu Skin của bạn có thể hoạt động từ lúc nhận email.

Lưu ý: NLKTH cần nộp chứng từ gốc khi văn phòng hoạt động bình thường trở lại. Thời hạn nộp sẽ được công ty Nu Skin 
thông báo cụ thể sau.

Hợp đồng NLKTH có đầy đủ thông tin và chữ ký

01 bản sao CMND (còn hiệu lực 15 năm) hoặc CCCD.

Bản sao giấy xác nhận tài khoản ngân hàng của NLKTH (chủ tài khoản là NLKTH đứng tên trên hợp đồng)

Thư “Cam kết điều kiện đối với người tham gia bán hàng đa cấp” tải trên website Nu Skin Việt Nam

Bản cam kết tham gia chương trình đào tạo được gửi vào email sau khi hoàn thành khóa học (hoặc có thể tải 
mẫu từ website Nu Skin Việt Nam)

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ TRỞ THÀNH
NHÀ LIÊN KẾT THƯƠNG HIỆU MỚI

TRONG GIAI ĐOẠN TẠM THỜI
(Áp dụng từ ngày 26/03/2020 đến khi có thông báo mới)

Hướng dẫn gửi email: vui lòng gửi riêng email cho từng hồ sơ, sử dụng tiêu đề “Đăng ký mới VNxxxxxxx”
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