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THỜI GIAN ĐẠT CHUẨN: THÁNG 7, 2016 – THÁNG 6, 2017

Dành riêng
cho thị trường
VIỆT NAM

HÃY THAM GIA CÙNG NU SKIN TRONG CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN CHUYÊN SÂU

HỌC VIỆN NGÔI SAO STAR ACADEMY 2017!

Điểm đến hấp dẫn:
Bali – nằm trong danh sách 

10 hòn đảo đẹp nhất trên thế 
giới, thiên đường du lịch nổi tiếng 

nhất của Indonesia 

Khách sạn sang trọng 
với trang thiết bị hiện đại

Trải nghiệm mới về 
Indonesia

Bạn còn chờ gì nữa? Hãy cùng đội nhóm 
của bạn trở thành những người đầu tiên 

khám phá chuyến tưởng thưởng tuyệt vời 
và đặc biệt này!
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XÂY DỰNG ĐỘI NHÓM. HỌC HỎI TỪ CÁC NHÀ LÃNH ĐẠO. PHÁT TRIỂN KINH DOANH

Chuyến đi sẽ mang đến cho bạn cơ hội



Tối thiểu 80% doanh số nhóm phải từ thị trường Việt Nam

G1 Executive mới phải từ thị trường Việt Nam và không là Executive trước giai đoạn giữa tháng 7/2016 và tháng 6/2017. 
G1 Executive mới phải duy trì 3000 GSV trong 3 tháng bất kỳ trong giai đoạn đạt chuẩn. Executive Tái Đạt Chuẩn từ 
PEXEC và Tái Đạt Chuẩn danh hiệu Executive sẽ không được tính là Executive mới.

sẽ mang đến cho bạn và đội nhóm cơ hội mới
để tham gia vào sự kiện tuyệt vời này!

Nhà Phân Phối đạt chuẩn phải duy trì tối thiểu danh hiệu Executive từ lúc bắt đầu đạt chuẩn cho đến khi khởi hành chuyến đi.
Nhà Phân Phối tham gia chương trình phải hoàn thành điều kiện đạt chuẩn trong thời gian đạt chuẩn quy định là giữa tháng 7, 2016 và 
tháng 6, 2017. 
Nhà Phân Phối đạt chuẩn sẽ khởi hành từ thành phố Hồ Chí Minh (nơi đặt trụ sở chính của Nu Skin Việt Nam).
Chuyến đi không được chuyển nhượng và quy đổi thành tiền mặt. Nhà Phân Phối chỉ được tham dự chuyến đi Học Viện Ngôi Sao mà Nhà 
Phân Phối đó đạt đủ điều kiện. Công Ty sẽ không chấp nhận yêu cầu dời đổi để tham dự Chương Trình Học Viện Ngôi Sao  trong tương 
lai hoặc chuyến đi tương tự khác và bất cứ khoản bồi thường nào trong tương lai, bất kể hoàn cảnh nào.
Nhà Phân Phối đạt được 2 vé tham dự nhưng tài khoản chỉ có một thành viên có thể chuyển vé thứ 2 cho thành viên trực tiếp trong gia 
đình (từ 18 tuổi trở lên) tham gia.
Nhà Phân Phối đạt được 2 vé tham dự có thể chuyển vé thứ 2 cho thành viên trực tiếp trong gia đình (từ 18 tuổi trở lên) nếu chỉ có một 
thành viên trong tài khoản có thể tham dự.
Không ảnh hưởng đến chính sách hoàn trả sản phẩm của công ty theo Quy Tắc Hoạt Động (bao gồm nhưng không giới hạn quyền của 
công ty trong việc thu lại các khoản tiền thưởng cho các sản phẩm hoàn trả). Trong vòng 12 tháng sau chuyến đi, nếu trong nhóm chưa 
tách nhánh của Executive tuyến trên và Executive có hơn 5% sản phẩm bị hoàn trả thì Nhà Phân Phối sẽ bị xem là không đạt chuẩn để 
tham gia Chương Trình Học Viện Ngôi Sao Star Academy. Nhà Phân Phối đồng ý hoàn trả cho Nu Skin Việt Nam các chi phí liên quan 
đến chuyến đi và các hình thức công nhận danh hiệu khác.
Các Nhà Phân Phối tham gia chương trình không thực hiện bất kỳ vi phạm nào trước và trong suốt thời gian xét đạt chuẩn.
Các Nhà Phân Phối tham gia chương trình tự xin thị thực (visa) và chi trả các chi phí phát sinh liên quan đến thủ tục xuất nhập cảnh trước 
chuyến đi Học Viện Ngôi Sao.
Nu Skin Việt Nam có quyền thay đổi địa điểm chuyến đi và bất kì điều kiện hoặc điều khoản nào nếu thấy cần thiết và phù hợp với các 
quy định của pháp luật.
Các Nhà Phân Phối tham gia chương trình phải xây dựng công việc kinh doanh Nu Skin của mình
theo đúng Quy Tắc Hoạt Động của Nu Skin Việt Nam.

Nhà Phân Phối đạt chuẩn để tham gia chương trình phải trả thuế thu nhập liên quan đến chuyến đi
theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Chương trình Học Viện Ngôi Sao Star Academy là chương trình đào tạo chuyên sâu dành riêng
cho Nhà Phân Phối cấp bậc từ Executive trở lên, Nhà Phân Phối không dẫn theo trẻ em trong
chuyến đi này.

Lưu ý quan trọng:

Điều khoản và điều kiện:

1
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HỌC VIỆN NGÔI SAO 2017

Thời gian đạt chuẩn: THÁNG 7, 2016 – THÁNG 6, 2017

Điều kiện đạt chuẩn: DÀNH CHO DANH HIỆU EXECUTIVE TRỞ LÊN

Đạt doanh số nhóm 3000 GSV1 trong 4 tháng bất kỳ & tháng 6/2017
Tạo ra 2 G1 Executive mới2 đến từ thị trường VN với doanh số nhóm
3000 GSV1 trong 3 tháng 


