
 

Nu Skin Việt Nam trân trọng thông báo đến các anh/chị Nhà Phân Phối (Nhà Liên Kết Thương 

Hiệu) về việc sửa đổi/bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp và nội dung 

liên quan đến cách thức đạt chuẩn Đại diện thương hiệu nhanh hơn thuộc Kế hoạch trả thưởng 

đã được Cục Cạnh Tranh và Bảo vệ Người Tiêu Dùng – Bộ Công Thương phê duyệt chính thức vào 

ngày 26/03/2021. Nội dung tiêu biểu thay đổi như sau: 

 

- Từ 01/04/2021 đến 31/12/2021, bên cạnh cách thức đạt chuẩn theo điều kiện thông 

thường, Nu Skin áp dụng thêm một lựa chọn để giúp anh/chị đạt chuẩn Đại diện thương 

hiệu nhanh hơn bằng cách nộp Đơn phát triển danh hiệu (LOI) và hoàn thành 04 Khối chia 

sẻ (Sharing Block) trong 01 tháng dương lịch bất kỳ sau đó. Tháng cuối cùng để đạt chuẩn 

theo điều kiện đặc biệt này là tháng 12/2021; 

- Cách thức đạt chuẩn đặc biệt này sẽ được áp dụng song song với cách thức đạt chuẩn 

theo điều kiện thông thường khi đánh giá việc hoàn thành xét chuẩn để trở thành một 

Đại diện thương hiệu (Brand Representative) và sẽ tự động áp dụng tùy theo bạn thỏa 

điều kiện của cách thức nào trước kể từ khi bạn nộp Đơn phát triển danh hiệu (LOI); 

 

Các tài liệu nêu trên được đăng tải trên website chính thức của Nu Skin Việt Nam tại địa chỉ 

https://www.nuskin.com/content/nuskin/vi_VN/join/tai_lieu_ho_tro_kinh_doanh.html và niêm 

yết tại các Trung Tâm Phân Phối của Nu Skin Việt Nam. 

 

Trong trường hợp có thắc mắc cần giải đáp, các anh/chị vui lòng liên hệ số hotline (028) 

3932.4300 hoặc email: 48hrs_reply_vietnam@nuskin.com để được tư vấn. 
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Trân trọng,  
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