
Chào mừng Nhà Phân Phối mới!

Xin chúc mừng bạn đã đưa ra quyết định bắt đầu xây dựng một sự nghiệp kinh doanh của riêng mình cùng với Nu Skin.
Tại Nu Skin, chúng tôi luôn tập trung vào việc minh chứng cho sự khác biệt của công ty. Chúng tôi cam kết rằng mỗi sản 
phẩm, dịch vụ và những trải nghiệm mà chúng tôi cung cấp cho khách hàng đều có thể minh chứng cho sự khác biệt của 
chúng tôi và điều đó mang lại cho bạn cơ hội tuyệt vời trong lĩnh vực kinh doanh này.

Bạn sẽ thấy rằng chúng tôi luôn cam kết điều hành công ty theo sự liêm chính và những chuẩn mực kinh doanh cao nhất 
của mình.

Nu Skin đã hoạt động kinh doanh hơn 30 năm và có mặt ở hơn 50 thị trường trên toàn cầu. Chúng tôi thiết lập tiêu chuẩn 
thành công trong ngành công nghiệp này.

Và giờ đây, bạn là một thành viên trong gia đình Nu Skin, nơi có những sản phẩm đặc biệt và cơ hội kinh doanh tuyệt 
vời. Qua đó, chúng tôi hy vọng thực hiện sứ mệnh cải thiện cuộc sống của mọi người. Chúng tôi có niềm tin mãnh liệt 
vào những lý tưởng mà Nhà Phân Phối Nu Skin đặt ra và mong muốn của bạn là trở thành một thành viên trong “Đội Ngũ 
Làm Vì Những Điều Tốt Đẹp” cho thế giới này, điều đó sẽ giúp bạn đạt được ước mơ của mình.

Trở thành đối tác của Nu Skin, chúng tôi muốn đảm bảo một điều chắc chắn rằng bạn sẽ có những nguồn lực tốt nhất 
sẵn sàng giúp đỡ bạn thành công. Hãy dành thời để xem qua và sau đó tận dụng toàn bô tài liệu Khởi Động Kinh Doanh 
được đăng trên website: https://www.nuskin.com/vn, mục “Tham Gia Cùng Chúng Tôi”.

Để đảm bảo bạn tuân thủ theo quy tắc hoạt động kinh doanh và hiểu mọi quy định từ Nu Skin, vui lòng dành thời gian 
tham khảo kỹ “Các Quy Tắc Hoạt Động Dành Cho Nhà Phân Phối Nu Skin” (có đăng tải theo website trên).

Ngoài ra, để giúp bạn quản lý thông tin kinh doanh của mình và đội nhóm, hãy tạo tài khoản Nu Skin theo website trên, 
mục “Tham Gia Cùng Chúng Tôi -> Khởi Động”.

Bạn cũng có thể liên lạc với chúng tôi thông qua một số hình thức sau:

Đội ngũ của chúng tôi luôn cam kết mang lại cho bạn những trải nghiệm tốt nhất, chúng tôi chào đón sự tham gia của 
bạn và mong bạn sẽ gặt hái được những thành công tốt đẹp nhất khi bạn bắt đầu hành trình thú vị cùng Nu Skin.

Trân trọng,

Chủ Tịch Điều Hành Khu Vực Châu Á Thái Bình Dương

TỔNG ĐÀI DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG (84-8) 3932 4300

(84-8) 3932 4328
email: sameday_order_vietnam@nuskin.com

(84-8) 3932 4311 & 4313 (HCM) / 4312 (HN)
email: 48hrs_reply_vietnam@nuskin.com

(84-8) 3932 4333
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