
Hành trình đến thành công

Nu Skin là sự khác biệt được minh chứng. Bằng cách đồng hành với bạn, 
chúng tôi tiếp tục khẳng định là một trong những công ty dẫn đầu thực thụ trong 
chính sách trả thưởng trên toàn cầu. Tầm nhìn của chúng tôi hoàn toàn rõ ràng 
“Trở thành một công ty bán hàng trực tiếp hàng đầu trên thế giới bằng cách tạo 
ra nhiều thu nhập cho Nhà Phân Phối Lãnh Đạo hơn bất kỳ công ty nào khác.”

Chính Sách Trả Thưởng của Nu Skin tưởng thưởng cho việc lãnh đạo của bạn 
khi bạn phát triển tổ chức bền vững và lành mạnh. Chính Sách Bán Hàng và 
Trả Thưởng Wealth Maximizer một lần nữa minh chứng cho sự khác biệt của 
Nu Skin. Mỗi tháng, Nu Skin sẽ tự động phân tích doanh số thuộc tổ chức của 
bạn và tính toán hoa hồng với hai cách tính khác nhau. Cách tính hoa hồng 
mang tính đột phá này đảm bảo rằng chúng tôi sẽ chi trả cho bạn mức hoa 
hồng tối đa có thể - một khái niệm độc đáo thực sự.
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Tiền thưởng L1: 5%
Tiền thưởng Executive: 9-15%
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Chủ tịch và Giám đốc Cấp Cao chương trình Nuôi Dưỡng Trẻ Em

Xây dựng tổ chức của bạn và đạt được các cột mốc này là một trong những việc quan 
trọng và thú vị nhất trong lĩnh vực kinh doanh này. Khi bạn thực hiện được điều này, thu 
nhập tiềm năng của bạn sẽ không ngừng tăng lên. Sau đây là sơ lược hành trình đi đến 
thành công của bạn qua từng cột mốc quan trọng cũng như các phần thưởng và 
quyền lợi mà bạn có thể nhận được. 

Khi đạt Danh Hiệu Executive sự thành công của bạn sẽ 
được tôn vinh trong các sự kiện của Công Ty. Bạn sẽ 
được trao tặng huy hiệu Executive của Nu Skin và thông 
tin của bạn sẽ được đăng trên website, tạp chí và các 
thông báo điện tử của Công Ty.  

Đừng bỏ lỡ cơ hội tham gia các lớp huấn luyện miễn phí 
để gặp gỡ, giao lưu học hỏi các Nhà Lãnh Đạo thành 
công và các Executive mới khác. 

Khi đạt Danh Hiệu Ruby, sự thành công của bạn sẽ tiếp 
tục được tuyên dương không chỉ ở các sự kiện tổ chức 
trong nước mà còn ở Hội Nghị Khu Vực Đông Nam Á. 
Bạn cũng sẽ được nhận huy hiệu Ruby của Nu Skin và 
sự công nhận danh hiệu của bạn cũng sẽ được công 

* Để được nhận bất kỳ tiền thưởng nào, Nhà Phân Phối phải đáp ứng được tất cả các tiêu chuẩn của Chính Sách Bán Hàng và Trả Thưởng, bao gồm cả doanh số bán lẻ. Không yêu cầu phải mua hàng 
để trở thành Nhà Phân Phối. Bạn sẽ không nhận được tiền thưởng từ việc tuyển dụng. Tất cả các khoản tiền thưởng được chi trả cho Nhà Phân Phối khi các sản phẩm được bán ra.

Đạt được Danh Hiệu Blue Diamond là một minh chứng 
cho sự thành công đối với các tuyến dưới của mình. 
Như Blake Roney đã từng nói, “Bạn thành công bằng 
cách giúp người khác thành công”. Khi đạt Danh Hiệu 
Blue Diamond, sự thành công của bạn sẽ được tuyên 

Đạt được Danh Hiệu Team Elite là đỉnh cao nhất cho sự 
thành công của Nu Skin và bạn sẽ trở thành thành viên của 
câu lạc bộ những nhà lãnh đạo hàng đầu của Nu Skin trên 
toàn cầu. Khi đạt Danh Hiệu Team Elite, sự thành công của 
bạn sẽ được tôn vinh trong tất cả các sự kiện của Công Ty 

“Tiềm năng con người là vô hạn vì không có một chuẩn 
mực nào có thể đo lường được. Không ai trong chúng ta 
biết rằng chúng ta có thể đạt được thành công đến mức 
độ nào. Tất cả chúng ta đều có khả năng thực hiện được 
những điều lớn lao hơn chúng ta nghĩ mình có thể. Tôi tin 
rằng mọi người có thể đi xa hơn, đạt đến đỉnh cao hơn, 
làm được nhiều điều hơn những gì họ nghĩ”

Thành công có thể được đo lường bằng sự tự do về thời gian mà bạn có được. 

Chúng tôi tin tưởng vào việc giúp đỡ người khác đạt được thành công mà họ mong muốn, có sự tự do để làm những việc họ thích ở 
bất kỳ thời điểm nào. Lộ trình được tạo ra để giúp bạn có một sự nghiệp thành công và cùng với đó là bạn có được sự tự do về thời 
gian và tài chính. Khi bạn thực hiện theo từng bước và những cột mốc được chỉ dẫn, bạn sẽ thấy rằng sự khởi đầu và thực hiện công 
việc kinh doanh thành công là hoàn toàn có thể đạt được nếu bạn làm việc chăm chỉ và thực hiện cam kết với bản thân mình một cách 
nghiêm túc. 

NHỮNG CỘT MỐC

HÀNH TRÌNH VÀ NHỮNG CỘT MỐC ĐỂ HƯỚNG ĐẾN THÀNH CÔNG

Bạn cũng sẽ có cơ hội để tham gia các lớp huấn luyện về 
thiết lập mục tiêu và các chương trình lãnh đạo đặc biệt 
hàng năm như Chương trình Định Hướng Kinh Doanh Go 
Star Camp để hỗ trợ cho bạn đạt được những danh hiệu 
cao hơn.

Khi bạn kinh doanh cùng với Công Ty thì việc hỗ trợ bạn 
là ưu tiên hàng đầu. Người Quản Lý Kinh Doanh sẽ đồng 
hành cùng bạn để giúp bạn thành công hơn. Những 
cuộc họp dành cho Executive sẽ được tổ chức hàng 

tháng nhằm cung cấp các thông tin cập nhật về tình hình kinh doanh 
và sản phẩm. Bạn cũng có thể truy cập công cụ hỗ trợ cá nhân V&G 
trực tuyến để theo dõi công việc kinh doanh vào bất cứ lúc nào và bất 
kỳ nơi đâu. 

bố trên website, các tạp chí, thư điện tử của Công Ty. 

Cùng với tất cả các Danh Hiệu Ruby mới ở Đông Nam 
Á, bạn cũng sẽ có cơ hội tham gia chương trình du lịch 
tưởng thưởng hàng năm Học Viện Ngôi Sao (Star 
Academy), Nhà Kiến Tạo Sao (Star Creator) được tổ 

chức với chi phí được tài trợ bởi Công Ty dành cho các thành viên 
đạt Danh Hiệu Ruby và các danh hiệu cao hơn đến một trong các 
địa điểm hấp dẫn ở Châu Á 

Bạn cũng sẽ có đủ điều kiện để tham gia các lớp huấn 
luyện về thiết lập mục tiêu hàng năm, và nhiều chương 
trình khác cho cấp lãnh đạo cũng như cơ hội tham dự 
những hội thảo đặc biệt do Công Ty tổ chức để hỗ trợ 
bạn đạt được những thành công kế tiếp. 

Danh Hiệu Ruby là một cột mốc quan trọng và Người 
Quản Lý Kinh Doanh của bạn sẽ tiếp tục đồng hành 
cùng bạn để hỗ trợ bạn trên con đường đi đến Danh 
Hiệu Blue Diamond thông qua việc cập nhật thường 

xuyên về tình hình hoạt động của tổ chức. Bạn cũng có thể truy cập 
công cụ hỗ trợ cá nhân V&G trực tuyến để theo dõi công việc kinh 
doanh của mình vào bất cứ lúc nào và bất kỳ nơi đâu.

dương trong tất cả các sự kiện của Công Ty như Hội Nghị Thành 
Công, các Hội Nghị Kinh Doanh Khu Vực và Hội Nghị Kinh Doanh 
Toàn Cầu. Bạn cũng sẽ nhận được huy hiệu Blue Diamond của Nu 
Skin/ mặt dây chuyền/ nhẫn. Việc công nhận thành tích này cũng sẽ 
được công bố rộng rãi và thông báo trên website, các tạp chí và thư 
điện tử của Công Ty.  

Cùng với tất cả các thành viên Blue Diamond mới trong 
khu vực Đông Nam Á, bạn cũng sẽ có cơ hội tham gia 
chương trình Du Lịch Tưởng Thưởng Nhà Kiến Tạo 
Sao (Star Creator) với chi phí được tài trợ bởi Công 

Ty cũng như tham gia các chương trình tưởng thưởng như 
chương trình Thử Thách Trở Thành.Tạo Ra. Nhân Rộng Sao 
(BDM Stars Challenge) hay chương trình Trả Thưởng Đặc Biệt 
(Special Bonus). 

Học hỏi là một phần quan trọng của sự phát triển, và với 
Danh Hiệu Blue Diamond, bạn sẽ tiếp tục được tham 
dự các chương trình huấn luyện đặc biệt chỉ dành cho 
cấp lãnh đạo để giúp bạn đào tạo và phát triển các nhà 
lãnh đạo trong tổ chức của bạn. 

Danh Hiệu Blue Diamond là một cột mốc quan trọng 
và Người Quản Lý Kinh Doanh của bạn sẽ tiếp tục 
đồng hành với bạn để hỗ trợ bạn khi bạn mở rộng 
công việc kinh doanh trên toàn cầu. Việc cập nhật 

thông tin hàng tháng và đánh giá kết quả hoạt động hàng quý sẽ 
giúp bạn theo dõi tình hình tiến độ thực hiện của tổ chức mình. Bạn 
cũng có thể truy cập công cụ hỗ trợ cá nhân V&G trực tuyến để 
theo dõi công việc kinh doanh của mình vào bất cứ lúc nào và bất 
kỳ nơi đâu. 

như Hội Nghị Thành Công, Hội Nghị Kinh Doanh Khu Vực và Toàn Cầu. 
Bạn cũng sẽ nhận được huy hiệu Team Elite của Nu Skin và phần 
thưởng dành cho Nhà Phân Phối đạt Danh Hiệu Team Elite. Sự thành 
công của bạn sẽ được tuyên dương trong Đêm trao Giải Thưởng Team 
Elite và Gala trong Hội Nghị Kinh Doanh Toàn Cầu và giờ đây bạn đã 
trở thành một phần trong Bảng Danh Dự được nhiều người mơ ước tại 
trụ sở chính của Nu Skin ở Provo, Utah, Mỹ. Khi đạt được Danh Hiệu 
Team Elite năm thứ 5, bạn cũng sẽ được đính “Ngôi Sao” trên Bảng 
Danh Dự tại trụ sở điều hành của Nu Skin.

Khi tuyến dưới của bạn thành công càng nhiều thì thành 
công của bạn càng lớn và chúng tôi sẽ tôn vinh sự thành 
công của bạn trong một buổi ăn trưa đặc biệt với các 
tuyến dưới đạt Danh Hiệu Executive thuộc thế hệ bảo trợ 

đầu tiên của bạn cùng với sự tham dự của Ban Giám Đốc Nu Skin Việt 
Nam và Khu Vực. Bên cạnh đó, một buổi tiệc dành cho các Team Elite 
cũng được tổ chức tại văn phòng Nu Skin để tuyên dương bạn trên 
Bảng Danh Dự. Sự công nhận danh hiệu của bạn cũng sẽ được công 
bố rộng rãi và thông báo trên website, các tạp chí và thư điện tử của 
Công Ty. 
Mỗi năm bạn đạt được Danh Hiệu Team Elite, bạn và các Team Elite 
khác trên toàn cầu sẽ được tham dự chuyến du lịch dành cho nhóm Nhà 
Lãnh Đạo Team Elite miễn phí đến các nơi khác nhau trên thế giới cùng 
với các Nhà Sáng Lập Nu Skin và cấp lãnh đạo hàng đầu của Nu Skin. 

Học hỏi là một phần quan trọng của sự phát triển, và với 
Danh Hiệu Team Elite, bạn sẽ tiếp tục có cơ hội tham dự 
các chương trình huấn luyện đặc biệt dành cho cấp lãnh 
đạo để giúp bạn đào tạo và phát triển những nhà lãnh 
đạo trong tổ chức của bạn. 

Các thành viên Team Elite đóng vai trò quan trọng trong sự 
phát triển thị trường và thành công của Nu Skin. Người 
Quản Lý Kinh Doanh của bạn sẽ tiếp tục đồng hành để hỗ 

trợ bạn khi bạn mở rộng công việc kinh doanh trên toàn cầu. Việc cập 
nhật thông tin hàng tháng và đánh giá kết quả kinh doanh hàng quý sẽ 
giúp bạn theo dõi tiến độ thực hiện của tổ chức mình. Bạn cũng có thể 
truy cập công cụ hỗ trợ cá nhân V&G trực tuyến để theo dõi công việc 
kinh doanh của mình vào bất cứ lúc nào và bất kỳ nơi đâu. 

* Liên hệ với Quản Lý Kinh Doanh của bạn để biết làm thế nào để để tham gia vào các chương trình thú vị này.
* Điều kiện đạt chuẩn cho các chuyến tưởng thưởng sẽ được thông tin trong tờ rơi đính kèm và đăng trên website www.nuskin.com/vn


