Những Câu Hỏi Thường Gặp Tại Thị Trường Việt Nam

ĐĂNG KÝ
1. H: Chuỗi số mã số NPP của NPP tại Việt Nam là gì?
Đ: Chuỗi mã số của Nhà Phân Phối tại VN sẽ bao gồm chữ VN theo sau đó là 7 con
số. VD: VN1234567.
2. H: Ai có thể bảo trợ tại Việt Nam?
Đ: Chỉ có người mang quốc tịch Việt Nam đã đăng ký làm NPP Nu Skin VN mới có
thể bảo trợ tại VN.
3. H: Những điều kiện để đăng ký trở thành NPP của Nu Skin VN là gì?
Đ: Để đăng ký làm NPP của Nu Skin VN, bạn cần gửi các tài liệu sau đây tới văn
phòng Nu Skin VN trực tiếp:
(a) Bản GỐC Hợp đồng NPP Nu Skin VN hoàn chỉnh và đã được ký tên, trong đó
cần có:
• Họ tên đầy đủ
• Số CMND/ngày cấp/nơi cấp
• Ngày tháng năm sinh
• Địa chỉ
• Số điện thoại
• Thông tin người bảo trợ.
• Thông tin tài khoản ngân hàng* (cần có để nhận hoa hồng)
• Mã số thuế thu nhập cá nhân (cần có để nhận hoa hồng)
(b) Bản photocopy 2 mặt của CMND
(c) 2 tấm hình cỡ 3 x 4
(d) Thanh toán cho Bộ Tài Liệu Hỗ Trợ Kinh Doanh (Giá tiền: 200.000 đồng đã bao
gồm thuế VAT). Bộ Tài Liệu Hỗ Trợ Kinh Doanh sẽ được miễn phí khi mua đơn
hàng đầu tiên 100 PV.
*Nu Skin VN sẽ giữ lại tiền hoa hồng của bạn (không có lãi suất) nếu chúng tôi
không được cung cấp thông tin ngân hàng và số thuế thu nhập cá nhân của bạn.
4. H: Độ tuổi tối thiểu để trở thành NPP là bao nhiêu?
Đ: Bạn phải ít nhất 18 tuổi theo như trong CMND của bạn.
5. H: Tôi có thể đăng ký làm NPP nếu là học sinh/sinh viên toàn thời gian không?
Đ: Không. Học sinh /sinh viên toàn thời gian không thể đăng ký làm NPP của Nu
Skin VN.
6. H: Tôi có thể đăng ký với tư cách là công ty hoặc tập đoàn được không?
Đ: Không. NPP không được phép đăng ký với tư cách công ty hoặc tập đoàn.
7. H: Tôi có thể bắt đầu bảo trợ và mua hàng ngay sau khi đăng ký hay không?
Đ: Đăng ký chỉ được xem là hoàn thành khi chúng tôi nhận được hợp đồng đầy đủ
và đã kí tên kèm với các giấy tờ cần thiết và thông tin đã được nhập vào hệ thống.
Ngoài ra, bạn bắt buộc phải tham gia lớp huấn luyện cơ bản Khởi Động Kinh Doanh

của Nu Skin. Sau khi hoàn tất các bước trên, bạn sẽ được cấp Thẻ Thành Viên và
chứng nhận hoàn thành khóa học để có thể bảo trợ hoặc mua hàng.
8. H: Khi nào tôi sẽ nhận được thẻ mã số NPP của Nu Skin?
Đ: Chúng tôi sẽ gửi thẻ NPP trong vòng 7 ngày làm việc kể từ ngày bạn hoàn tất các
yêu cầu trên.
9. H: Liệu người không mang quốc tịch Việt Nam sống tại Việt Nam có thể trở thành
NPP hay không?
Đ: Không. Bạn phải có quốc tịch Việt Nam và có thể cung cấp bản copy hợp lệ
CMND của bạn.
BẢO TRỢ
10. H: Làm thế nào để NPP nước ngoài bảo trợ tại VN?
Đ: Người nước ngoài không được tham gia bán hàng đa cấp tại VN. Vì thế, NPP
nước ngoài không được phép bán sản phẩm hoặc bảo trợ tại VN.
11. H: Làm thế nào để tôi có mẫu đơn ISA (Hợp Đồng Bảo Trợ Quốc Tế) và PPA (Hợp
Đồng Mua Hàng)?
Đ: Hợp đồng NPP (DA) bạn đã ký tại thị trường của bạn sẽ bao gồm cả PPA.
Nếu bạn là NPP Nu Skin VN mới đang tìm kiếm đăng ký tuyến dưới tại tất cả thị
trường nước ngoài của Nu Skin, bạn có thể yêu cầu mẫu ISA tại văn phòng Nu Skin
VN.
Hãy liên hệ với Quản lý Kinh doanh của bạn để biết thêm chi tiết.
12. H: NPP VN có thể bảo trợ tại mọi nơi trên nước VN phải không?
Đ: Đúng. NPP VN có thể bảo trợ tại mọi nơi trên nước VN, bao gồm cả Hà Nội và tất
cả thành phố khác tại VN.
TRỞ THÀNH EXECUTIVE
13. H: Chính sách hoa hồng và trả thưởng tại VN là gì?
Đ: Chính sách Global Wealth Maximizer Plan và Commission Maximizer Plan được
áp dụng tại VN.
14. H: Làm thế nào để tôi trở thành Executive?
Đ: Nộp đơn đăng ký Letter of Intent (LOI); tích lũy 6.000 GSV trong vòng 6 tháng kể
từ tháng LOI đầu tiên; Yêu Cầu Executive phải duy trì ít nhất 100 PSV và 1.000 GSV
trong suốt Thời Điểm Đánh Giá.
15. H: ARO (Hợp đồng khách hàng thân thiết) có được yêu cầu khi nộp LOI tại VN?
Đ: ARO hiện không yêu cầu bắt buộc khi nộp LOI mới và để hoàn thành Yêu Cầu đạt
chuẩn Executive.
16. H: ARO (Hợp đồng khách hàng thân thiết) có được yêu cầu đối với Executive để duy
trì danh hiệu Executive tháng và nhận tiền hoa hồng hàng tháng không?

Đ: ARO hiện không yêu cầu bắt buộc đối với danh hiệu Executive với mục đích duy
trì danh hiệu và sẽ không yêu cầu khi bạn nhận hoa hồng.
17. H: Là Executive của VN, tôi có thể bảo trợ tại các thị trường khác và nhận hoa hồng
từ các tuyến dưới nước ngoài hay không?
Đ: Có. Tất cả NPP VN được phép bảo trợ các NPP tại các thị trường khác của Nu
Skin và sẽ được hưởng hoa hồng từ doanh số bán hàng nhóm dựa trên Chính Sách
Bán Hàng Và Trả Thưởng Của VN.
THANH TOÁN HOA HỒNG
18. H: Hoa hồng được trả theo hình thức nào tại VN?
Đ: Hoa hồng sẽ được trả qua tài khoản ngân hàng chỉ định như được cung cấp bởi
NPP tại thời điểm đăng ký (trước ngày 15 hàng tháng).
19. H: Tôi cần cung cấp những thông tin nào để được nhận hoa hồng?
Đ: Những thông tin được yêu cầu trên mẫu đơn bao gồm số Thuế Thu Nhập Cá
Nhân (10 chữ số); thông tin tài khoản ngân hàng; và các thông tin khác trên mẫu đơn
DA.
20. H: Nếu không có tài khoản ngân hàng tại VN, tôi có thể nhận tiền hoa hồng hay
không?
Đ: Để được nhận hoa hồng, bạn phải cung cấp cho Nu Skin VN thông tin tài khoản
ngân hàng và mã số thuế cá nhân của bạn. Hoa hồng sẽ được chi trả qua tài khoản
ngân hàng chỉ định vào ngày 15 hàng tháng.
21. H: Nếu tôi không có mã số thuế, làm thế nào để tôi có thể nhận hoa hồng tại VN?
Đ: Để có thể nhận hoa hồng tại VN, bạn phải cung cấp mã số thuế cho Nu Skin VN.
SẢN PHẨM /ĐẶT HÀNG
22. H: Sản phẩm Chăm Sóc Cá Nhân và Pharmanex nào hiện có tại VN?
Đ: Xin tham khảo danh mục sản phẩm của Nu Skin VN và truy cập vào website của
chúng tôi tại địa chỉ www.nuskin.com/vn
23. H: Hiện công ty có chương trình ARO (Hợp đồng khách hàng thân thiết) hay không?
Đ: Có. ARO là chương trình giúp duy trì khách hàng thân thiết, tưởng thưởng cho
những người tiêu dùng trung thành tiếp tục sử dụng sản phẩm của công ty. Chương
trình này đã được áp dụng kể từ tháng 4, 2017.
24. H: NPP có thể mua sản phẩm tại VN như thế nào nào?
Đ: Các sản phẩm có thể mua bằng các hình thức:
➢ Đặt hàng trực tiếp tại Trung Tâm Phân Phối Nu Skin Hồ Chí Minh (số 201
đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 7, quận 3, TP HCM) và Trung Tâm
Phân Phối Nu Skin Hà Nội (tầng 9, tòa nhà Mipec, số 229 Tây Sơn, phường
Ngã Tư Sở, Quận Đống Đa, Hà Nội).
➢ Đặt hàng qua website và thanh toán chuyển khoản hoặc bằng thẻ tính dụng
(Visa/Master)

➢ Bạn cũng có thể đặt hàng qua điện thoại, fax hoặc email và thanh toán bằng
chuyển khoản.
25. H: Nu Skin chấp nhận hình thức thanh toán nào?
Đ: Chúng tôi chấp nhận thanh toán bằng tiền mặt, thẻ ATM, thẻ tín dụng
(Visa/Master), hoặc chuyển khoản.
26. H: Tôi có thể sử dụng ngân hàng nào để chuyển khoản thanh toán cho đơn đặt hàng
của mình?
Đ: Nhà Phân Phối có thể chuyển khoản thanh toán đơn hàng vào một trong 4 ngân
hàng sau:
Tên Chủ Tài Khoản:
CÔNG TY TNHH NU SKIN ENTERPRISES VIỆT NAM
Địa Chỉ Chủ Tài Khoản:
201 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. 7, Quận 3, TP HCM
Tên ngân hàng
Địa chỉ ngân hàng
Ngân Hàng TMCP Quốc Tế (VIB) – Chi 111A Pasteur, P. Bến Nghé, Quận 1,
nhánh TP HCM
HCM
Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt
Nam (VCB) - Chi nhánh TP HCM
Ngân Hàng TMCP Á Châu (ACB) – Chi
nhánh Nguyễn Văn Trỗi
Ngân Hàng Nông Nghiệp & Phát Triển
Nông Thôn (Agribank) – Chi nhánh Chợ
Lớn

29 Bến Chương Dương, P. Phạm Ngũ
Lão, Quận 1, HCM
23 Nguyễn Văn Trỗi, P. 12, Quận Phú
Nhuận, HCM
43 Hải Thượng Lãn Ông, P 10, Quận 5,
HCM

Số tài khoản
898 704 06 123 1111

007 100 070 4142
137 876 899
6220 2010 10090

27. H: Mã số quốc tế có thể mua hàng tại VN hay không?
Đ: Có. Mã số quốc tế có thể mua 2 bộ/sản phẩm mỗi tháng nếu có ISA và PPA toàn
cầu.
28. H: NPP VN có cần ISA và PPA toàn cầu để mua hàng/bảo trợ ngoài lãnh thổ VN hay
không?
Đ: Có.
29. H: Sáng Kiến Nuôi Dưỡng Trẻ Em (NTC) có tại VN hay không?
Đ: NTC hiện không có tại VN. Chương trình sẽ có thể được thực hiện trong thời gian
sắp tới.
SCANNER
30. H: Thiết bị Pharmanex BioPhotonic Scanner có tại VN không?
Đ: Thiết bị Pharmanex BioPhotonic Scanner hiện có tại Trung Tâm Phân Phối Nu
Skin Hồ Chí Minh số 201 Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, TP HCM
và Trung tâm Phân Phối Nu Skin Hà Nội tại tầng 9, tòa nhà Mipec, số 229 Tây Sơn,
phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, Hà Nội.
31. H: Liệu các Executive nước ngoài có thể đem thiết bị Pharmanex BioPhotonic
Scanner của mình tới VN được không?
Đ: Không thể. Mức xử lý sẽ được áp dụng cho những NPP mang thiết bị scanner tới
VN.
HUẤN LUYỆN

32. H: Những NPP Nước Ngoài có thể tiến hành huấn luyện được không?
Đ: Chỉ các NPP từ Ruby trở lên và những NPP được sự chấp thuận từ Nu Skin VN
mới có thể tiến hành huấn luyện tại VN. Các NPP nước ngoài phải đăng ký “Huấn
luyện Quốc tế” trực tuyến trước khi sang Việt Nam.
33. H: Tôi có cần phải đăng ký các buổi họp và huấn luyện của mình với Nu Skin VN hay
không?
Đ: Tất cả các cuộc họp của NPP (người huấn luyện nước ngoài hoặc địa phương)
có liên quan đến kinh doanh Nu Skin đều cần đăng ký với Nu Skin VN.
(a) Với cuộc họp từ 5 người trở lên, các NPP (dù là người nước ngoài hay địa
phương) đều phải đăng ký với Nu Skin VN.
(b) Với cuộc họp từ 5 người trở lên và được tiến hành bởi các NPP nước ngoài sẽ
cần sự có mặt của nhân viên Nu Skin VN. Quy định này chỉ áp dụng cho NPP
nước ngoài vì luật VN nghiêm cấm nước ngoài tham gia vào bán hàng trực tiếp.
34. H: Làm thế nào để tôi đăng ký các buổi họp/huấn luyện của tôi với Nu Skin VN?
Đ: Mẫu Đơn Đăng ký Họp Và Huấn Luyện Cho NPP có thể tải về tại trang
https://www.nuskin.com/content/nuskin/en_VN/opportunity/getting_started/attend_our
_eventtraining.html. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, xin hãy liên hệ với văn phòng Nu
Skin VN.
CHUYỂN/ HỢP NHẤT MÃ SỐ NPP
35. H: Tôi là NPP nước ngoài, làm thế nào để tôi chuyển Mã số NPP của tôi về VN?
Đ: Bạn cần nộp đơn đăng ký chuyển đổi Mã số NPP đến Nu Skin VN, cùng với các
giấy tờ cần thiết. Bạn có thể hoàn tất mẫu đơn chuyển tài khoản trực tuyến bắt đầu
từ ngày 01/08/2012, in ra và kí tên vào đơn Đồng Ý chuyển Mã số NPP và gửi các
giấy tờ trực tiếp đến văn phòng Nu Skin VN. Việc chuyển đổi Mã số NPP sẽ không
hoàn tất và Mã số NPP Sáng Lập của bạn sẽ là tạm thời cho tới khi mẫu đơn DA
được điền đầy đủ các thông tin, được nhận và chấp nhận bởi văn phòng Nu Skin
VN. Phí thực hiện chuyển Mã số NPP là 500.000 đồng (đã bao gồm 10% thuế VAT)
sẽ được tính khi nộp mẫu đơn DA gốc với các giấy tờ cần thiết khác đến văn phòng
Nu Skin VN.
36. H: Với NPP Sáng Lập, họ có cần trực tiếp nộp bản in mẫu đơn DA và và các giấy tờ
được yêu cầu khác không?
Đ: Không. Các NPP Sáng Lập không cần thiết phải nộp trực tiếp bản gốc DA và các
giấy tờ được yêu cầu khác. Các giấy tờ và bản gốc DA có thể được nộp trực tiếp
hoặc được nộp thay.
37. H: Ví dụ, sau khi chuyển đổi Mã số NPP, người đó sẽ có mã số NPP ở VN nhưng lại
sống tại Pháp – các vấn đề về khai thuế và hoa hồng sẽ thực hiện như thế nào?
Đ: Tất cả NPP Nu Skin VN sẽ cần khai báo hoa hồng có được từ hoạt động kinh
doanh của họ với Nu Skin và trả thuế tại VN.
38. H: Trong quá trình chuyển Mã số NPP, liệu họ có được phép tiến hành các hoạt
động kinh doanh liên quan đến Nu Skin khi việc chuyển Mã số NPP đang được tiến
hành hay không? Nếu không, họ có mất danh hiệu hay điều gì sẽ xảy ra nếu họ
không thể duy trì danh hiệu vì việc chuyển tài khoản?

Đ: Ngay khi nộp yêu cầu chuyển Mã số NPP, NPP nước ngoài phải nộp bộ mẫu đơn
đầy đủ cho việc chuyển tài khoản NPP VN trong vòng 30 ngày kể từ ngày yêu cầu
chuyển. Cho tới khi chuyển mã số NPP hoàn thành, họ không thể bảo trợ hoặc bán
sản phẩm tại VN. Họ có thể tiếp tục xây dựng việc kinh doanh ngoài thị trường VN
sử dụng mã số NPP Nu Skin nước ngoài cho tới khi việc chuyển Mã số NPP được
hoàn tất.
39. H: Nếu một NPP người Pháp có kế hoạch chuyển Mã số NPP về VN, việc tiếp tục sử
dụng mã số NPP của Pháp để tiếp tục hoạt động kinh doanh trong quá trình chuyển
có được phép hay không?
Đ: Có. Cho tới khi việc chuyển mã số NPP hoàn tất, họ không thể bảo trợ tại VN
hoặc bán sản phẩm tại VN. Họ có thể tiếp tục hoạt động tại nước ngoài.
40. H: NPP có thể làm gì với mã số NPP tạm thời?
Đ: Cho tới khi quá trình chuyển mã số NPP hoàn tất, NPP không thể bảo trợ tại VN
hoặc bán sản phẩm tại VN. Họ có thể tiếp tục hoạt động bên ngoài lãnh thổ VN.
41. H: Tôi có quốc tịch VN và là Ruby Executive của Mỹ. Khi tài khoản của tôi được
chuyển về VN, tôi sẽ giữ nguyên danh hiệu Ruby Executive và tất cả hệ thống tuyến
dưới của mình phải không?
Đ: Đúng. Khi bạn chuyển Mã số NPP từ Mỹ về VN, bạn sẽ giữ nguyên danh hiệu và
hệ thống tuyến dưới của mình, trong trường hợp bạn tiếp tục đạt được yêu cầu duy
trì danh hiệu Ruby Executive trong suốt quá trình chuyển mã số NPP và cho tới khi
việc chuyển mã số NPP hoàn tất.
42. H: Tôi có quốc tịch VN, là NPP của Mỹ và vừa nộp LOI vào tháng này và đã hoàn
thành tiêu chuẩn tháng đầu tiên. Tôi có thể chuyển tài khoản để trở thành NPP Sáng
Lập tại VN và tiếp tục đạt Executive khi việc chuyển tài khoản hoàn tất?
Đ: Có. Bạn có thể hoàn tất Tiêu Chuẩn Executive tại VN như Executive Đạt Chuẩn
tháng thứ 2. Bạn sẽ được yêu cầu để hoàn tất các yêu cầu Tiêu Chuẩn Executive
dựa trên chính sách hoa hồng và trả thưởng của VN. Để trở thành Executive, bạn
phải tích lũy 6.000 GSV trong vòng 6 tháng kể từ tháng LOI đầu tiên; một Executive
Tiêu Chuẩn phải duy trì ít nhất 100 PSV và 1.000 PSV trong suốt quá trình xét
Chuẩn.
43. H: Liệu người VN đã có tài khoản NPP Nu Skin tại Úc và vẫn là tài khoản tạm thời có
thể chuyển tài khoản về VN ngay khi Nu Skin mở cửa tại VN không?
Đ: Những yêu cầu này sẽ được xem xét tùy vào từng trường hợp và khi công ty phê
duyệt những yêu cầu chuyển tài khoản giữa các thị trường, NPP phải cung cấp xác
thực cư trú cho thị trường ban đầu và thị trường chuyển.
44. H: Tôi đã chuyển Mã số NPP tới VN và bây giờ muốn chuyển tài khoản về lại thị
trường ban đầu. Tôi nên làm gì đây?
Đ: Một NPP chỉ được phép chuyển Mã số NPP giữa các thị trường nước ngoài một
lần trong suốt thời gian hoạt động của mình và nếu tất cả các tài liệu cần thiết được
cung cấp ở cả 2 thị trường. Một khi bạn đã chuyển quyền NPP Nu Skin từ một quốc
gia tới VN, một số hoặc tất cả yêu cầu chuyển Mã số NPP tới nước khác hoặc quay
trở lại nước ban đầu sẽ được xem xét tùy vào từng trường hợp và phải chịu sự xem

xét nghiêm ngặt bởi đội ngũ Tuân Thủ Toàn Cầu của chúng tôi. Những yêu cầu đối
với việc chuyển Mã số NPP ra ngoài VN không được đảm bảo chấp thuận và yêu
cầu của bạn có thể bị từ chối.
45. H: Nếu tôi hiện là NPP tại Mỹ có quốc tịch Mỹ, kết hôn với một người quốc tịch VN
và cùng tham gia phân phối với tôi. Chúng tôi có thể chuyển tài khoản về VN và trở
thành NPP Sáng Lập hay không?
Đ: Vợ (chồng) của bạn mang quốc tịch VN nên có đủ điều kiện để trở thành NPP Nu
Skin Việt Nam, còn bạn do mang quốc tịch Mỹ nên không được chấp thuận việc
chuyển Mã số NPP về VN và trở thành NPP Sáng Lập. Nếu bạn có yêu cầu chuyển
Mã số NPP từ Mỹ về VN thì bạn cần phải nộp đơn từ bỏ quyền NPP, đồng thời
chuyển nhượng Mã số NPP cho vợ (chồng) của bạn thành NPP chính để sau đó vợ
(chồng) của bạn có thể chuyển Mã số NPP thành NPP Sáng Lập tại VN.
46. H: Các Mã số NPP quốc tế, bao gồm cả NPP và Executive có thể chuyển Mã số
NPP về VN hay không?
Đ: Có. Mọi NPP hoặc Executive nước ngoài có thể chuyển Mã số NPP về VN bất cứ
lúc nào nếu họ có thể đưa ra bằng chứng cư trú tại thị trường ban đầu của họ và
cung cấp được CMND mang quốc tịch VN.
47. H: Người mang quốc tịch VN sinh sống tại nước ngoài có mã số NPP Nu Skin Quốc
Tế có thể chuyển Mã số NPP để trở thành NPP Sáng Lập bất kỳ lúc nào hay không?
Đ: Có thể, chúng tôi sẽ tiếp tục chấp nhận đơn chuyển tài khoản NPP Sáng Lập trực
tuyến. Bạn sẽ cần phải in đơn DA cùng với số mã số NPP VN và kí tên vào Hợp
Đồng NPP, nộp các hồ sơ tại văn phòng Nu Skin. Việc chuyển Mã số NPP sẽ không
hoàn thành và Tài khoản NPP Sáng Lập Nu Skin VN sẽ là tạm thời cho đến khi bản
in/gốc DA và các giấy tờ được yêu cầu khác được nhận và chấp thuận bởi văn
phòng Nu Skin VN. Phí chuyển Mã số NPP sẽ là 500.000 đồng (bao gồm 10% VAT)
được tính khi nộp DA cùng với các giấy tờ được yêu cầu tới văn phòng Nu Skin VN.
MỘT SỐ CÂU HỎI KHÁC
48. H: Nếu tôi có câu hỏi liên quan đến thị trường VN, tôi có thể liên hệ với ai?
Đ: Bạn có thể gửi email đến địa chỉ 48hrs_reply_vietnam@nuskin.com hoặc qua
điện thoại tại số (08)3932 4300 hoặc liên hệ với Quản Lý Kinh Doanh tại Nu Skin địa
phương.
49. H: Văn phòng chính và nơi trưng bày sản phẩm của Nu Skin ở đâu?
Đ: Văn phòng chính và nơi trưng bày sản phẩm đặt tại Nu Skin TP.HCM số 201 Nam
Kỳ Khởi Nghĩa, phường 7, quận 3, TP Hồ Chí Minh và Nu Skin Hà Nội tại tầng 9, tòa
nhà Mipec, số 229 Tây Sơn, phường Ngã Tư Sở, Quận Đống Đa, Hà Nội.
50. H: Giờ hoạt động của Nu Skin VN là khi nào?
Đ: Giờ làm việc của Trung Tâm Phân Phối HCM & Hà Nội
Thứ Hai đến Thứ Sáu: 10h00 – 19h00
Thứ Bảy: 9h00 – 13h00
Không làm việc vào Chủ Nhật và các ngày lễ.
51. H: Công ty sẽ có phòng trưng bày sản phẩm tại các thành phố khác?

Đ: Chúng tôi hiện có phòng trưng bày sản phẩm tại văn phòng chính ở TP HCM số
201 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 7, quận 3, TP Hồ Chí Minh và ở Hà Nội tại tầng 9,
tòa nhà Mipec, số 229 Tây Sơn, phường Ngã Tư Sở, Quận Đống Đa, Hà Nội.
Chúng tôi sẽ mở rộng ra các thành phố khác dựa trên sự phát triển và nhu cầu của
thị trường VN và NPP của chúng tôi.
52. H: Có thể đăng ký làm NPP của Nu Skin trực tuyến hay không?
Đ: Hiện tại đăng ký trực tuyến không được thực hiện do quy định của nhà nước Việt
Nam
53. H: Phí giao hàng là bao nhiêu? Hàng sẽ được giao đến tôi trong bao lâu?
Đ: Phí giao hàng và thời gian giao hàng tùy thuôc vào khu vực sản phẩm sẽ được
giao đến. Phí giao hàng:

Thành Phố/ Tỉnh
HCM (trừ Cần Giờ), HN (trừ
các huyện)

Phí giao
đơn hàng

hàng/ Thời gian giao hàng kể
từ thời gian đặt hàng

60,000 đồng

Trong vòng 9 tiếng giờ
hành chánh (giờ hành
chánh từ 10h đến 19h)

Bình Dương, HCM (Cần Giờ),
HN (các huyện)

60,000 đồng

1 - 2 ngày

Các tỉnh và thành phố khác

80,000 đồng

1 - 3 ngày

Công ty Nu Skin nhận giao
hàng tại 61 Bưu Cục của Nu
Skin (tham khảo danh sách
tại trang web
www.nuskin.com/vn

Miễn phí
1-3 ngày.
(Sau 5 ngày làm
(giờ hoạt động từ 8h
việc NPP không
đến 17h, thứ 2 đến thứ
nhận hàng, hàng sẽ 7)
chuyển về VP Nu
Skin và xóa đơn
hàng theo qui tŕnh
trả hàng)

