
CHUYỂN ĐỔI TÀI KHOẢN DÀNH CHO NHÀ PHÂN PHỐI SÁNG LẬP 
(FOUNDING DISTRIBUTOR) CỦA NU SKIN VIỆT NAM 

 

ChỈ những người Việt Nam đăng ký là Nhà Phân Phối được phép tham gia vào những hoạt 
động Bán Hàng Trực Tiếp ( BHĐC) tại Việt Nam. Những Nhà Phân Phối của Nu Skin từ các thị 
trường nước ngoài có quốc tịch Việt Nam mới có thể trở thành Nhà Phân Phối Sáng Lập của 
Nu Skin Việt Nam.  
 
Thông tin về việc  Chuyển Đổi  Tài Khoản của những Nhà Phân Phối nước ngoài có quốc 
tịch Việt Nam. 
 
Bước 1:Chuyển đổi trực tuyến 
 

• Những Nhà Phân Phối quốc tế có quốc tịch Việt Nam có thể bắt đầu đăng ký chuyển đổi 
tài khoản bằng cách truy cập website: www.nuskin.com/vn , nhấp vào “ Sẵn sàng đăng 
ký” phía trên góc bên phải. 

• Nhấp vào lựa chọn  “ Transfer Account” và hoàn tất mẫu trực tuyến 
. 

 

 
 

 

http://www.nuskin.com/vn


• Đọc Hợp Đồng Nhà Phân Phối Việt Nam và nhấp vào “Tôi đã đọc, hiểu và đồng ý với Hợp Đồng 
Nhà Phân Phối” thể hiện rằng bạn đã đọc, hiểu rõ và đồng ý với Hợp Đồng Nhà Phân phối Việt 
Nam. Nhấp vào “tiếp tục” 

 

 
 

• Khi hoàn thành mẫu đơn, bạn sẽ nhận một mã số Nhà Phân Phối VN tạm thời. 
 

 
 

Bước 2: Khi hoàn tất mẫu đơn chuyển tài khoản, bạn sẽ nhận một mã số Nhà Phân Phối Việt Nam tạm 

thời.Tải và in Hợp Đồng Nhà Phân Phối (DA) có trên website hoặc tại các văn phòng Nu Skin, điền đầy 

đủ thông tin cá nhân và mã số NPP tạm thời  

 
Bước 3; Mã số Nhà Phân Phối Sáng Lập của bạn  sẽ được sử dụng tạm thời cho đến khi  Nu Skin Việt 
Nam nhận được Hợp Đồng Nhà Phân Phối bản gốc kèm với các giấy tờ khác tại văn phòng Nu Skin Việt 
Nam. Các thông tin đầy đủ gửi đến Nu Skin Việt Nam sẽ bao gồm: 
 

• Bản Hợp Đồng Nhà Phân Phối (tải về hoặc có tại văn phòng) 

• 2 tấm hình 3x4cm 

• Bản sao CMND (hoặc Hộ Chiếu Việt Nam) 

• Đơn yêu cầu chuyển đổi mã số (tải về hoặc có tại văn phòng Nu Skin)  


