
Commission Summary of Nu Skin Vietnam Brand Affiliates  

(Highest Commission, Average Commission and Lowest Commission  
of multi-level sale participants of 2020) 

 

Bảng sơ lược hoa hồng của Nhà liên kết thương hiệu Nu Skin Việt Nam 

(Hoa hồng cao nhất, trung bình và thấp nhất của người tham gia bán hàng đa cấp trong năm 2020) 
 

Kind of commission 
Các loại hoa hồng 

Amount of commission* in 2020 
Hoa hồng* trong năm 2020  

highest commission 
Hoa hồng cao nhất 

7,587,481,376 VND 

average commission 
Hoa hồng trung bình 

58,139,947 VND 

lowest commission 
Hoa hồng thấp nhất 

5,000 VND 

 
Note that: 
Lưu ý rằng: 
  

“The amount of commissions herein are before Personal income tax and deductions (if any) and refer 
to the commissions (excluding the value of incentive trips (if any)) issued by Nu Skin Vietnam pursuant 
to its registered sales compensation plan. The calculation of the amounts of commissions herein do not 
take into account the Vietnam Brand Affiliates who did not receive any such commissions in that 
particular year. Generating sales compensation as a Brand Affiliate requires considerable time, effort 
and dedication. Success will also depend upon your skills, talents and leadership abilities. There is no 
guarantee of financial success and results will vary widely among participants. The information of Nu 
Skin Vietnam Sales Compensation Plan including the information of the highest income, average income 
and lowest income of Vietnam Brand Affiliates is available at 
https://www.nuskin.com/content/nuskin/vi_VN/join/tai_lieu_ho_tro_kinh_doanh.html.” 

  
“Hoa Hồng ở đây được tính trước khi trừ thuế Thu Nhập Cá Nhân và khoản giảm trừ (nếu có) và dẫn chiếu 
đến các khoản hoa hồng do Nu Skin Vietnam phát hành theo Chính sách trả thưởng đã đăng ký, không 
bao gồm chi phí các chuyến đi tưởng thưởng nếu Nhà Liên Kết Thương Hiệu đạt chuẩn. Cách tính hoa 
hồng ở trên đây không bao gồm các tài khoản Nhà Liên Kết Thương Hiệu Việt Nam không nhận được bất 
kỳ hoa hồng nào trong năm đó. Để nhận được hoa hồng, Nhà Liên Kết Thương Hiệu đòi hỏi phải bỏ ra 
khoảng thời gian đáng kể, nỗ lực và cống hiến với công việc kinh doanh. Thành công cũng sẽ phụ thuộc 
vào kỹ năng, tài năng và khả năng lãnh đạo của Nhà Liên Kết Thương Hiệu. Không có bất kỳ sự đảm bảo 
nào về thành công tài chính và kết quả sẽ rất khác nhau giữa những người tham gia. Bạn có thể tìm thấy 
thông tin về Kế Hoạch Trả Thưởng của Nu Skin Việt Nam bao gồm thông tin về hoa hồng cao nhất, trung 
bình và thấp nhấp của Nhà Liên Kết Thương Hiệu Việt Nam tại 
https://www.nuskin.com/content/nuskin/vi_VN/join/tai_lieu_ho_tro_kinh_doanh.html 
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