
 
 

ĐƠN ĐĂNG KÝ HUẤN LUYỆN VÀ HỘI HỌP NHÀ PHÂN PHỐI  

 (DÀNH CHO HỘI HỌP TẠI TRUNG TÂM PHÂN PHỐI – HỒ CHÍ MINH) 

Công ty TNHH Nu Skin Enterprises Việt Nam 

201 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, TP. HCM 

Điện thoại: 08 3932 4300  Fax: 08 3932 0311 

Website: www.nuskin.com/vn 

Email:    48hrs_reply_vietnam@nuskin.com 

Chi nhánh Công ty TNHH Nu Skin Enterprises Việt Nam 

tại Hà Nội 

Tầng 9, Tòa nhà MiPec - 229 Tây Sơn, Phường Ngã Tư 

Sở, Quận Đống Đa, Hà Nội 

Điện thoại: 043 564 3353  Fax: 043 564 3354 

 

       Ngày đăng ký: ..............................................  

 

Họ tên người đăng ký : ……………………………………….. 

 

Mã số NPP :…………………… 

 

Địa chỉ người đăng ký : ………………………………………….. 

…………………………………………………………………. 

 

 

Cấp bậc: ……………………… 

 

Số ĐTDĐ.: …………………………………. 

 

Số ĐT nhà:…………………………………… 

  

THÔNG TIN HỘI HỌP 

 

STT Ngày hội họp 
Thời gian Loại phòng 

Sáng 
(9h-12h) 

Chiều 
(13h-16h) 

Tối 
(17h-21h) 

Nhỏ  
(35 ghế) 

Vừa 
(45 ghế) 

Lớn 
(100 ghế) 

        

        

        

        

        

        

        

        

 

Lưu ý: 

o Phí thuê phòng theo nhu cầu riêng của NPP sẽ được tính theo giá công bố trong Chính Sách 

Huấn Luyện và Hội Họp. 

o Các buổi Huấn Luyện/Hội Họp của công ty dành cho tất cả các NPP (theo lịch huấn luyện 

hàng tháng của công ty) sẽ hoàn toàn miễn phí. 

 

THÔNG TIN NGƯỜI TRÌNH BÀY/PHÁT BIỂU 

 

Họ tên: ……………………………………………………………………………………………….. 

 

Mã số NPP ……………………………………………….. 

 

Quốc tịch: ……………………… 

 

Đề tài phát biểu: (Vui lòng nộp kèm bản in/tập tin của chi tiết nội dung phát biểu) 

1. ……………………………………………………………………………………………… 

2. ……………………………………………………………………………………………… 

3. ……………………………………………………………………………………………… 

4. ……………………………………………………………………………………………… 
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Lưu ý:  

 

1. Vui lòng thông báo với Nu Skin Việt Nam ít nhất 5 ngày làm việc trước ngày dự kiến tổ chức 

huấn luyện, hội họp, cùng với những hồ sơ kèm theo sau: 

a. Đơn đăng ký Huấn Luyện và Hội Họp với đầy đủ thông tin và chữ ký (có sẵn tại văn 

phòng hay đăng trên website www.nuskin.com) 

b. Đăng Ký Huấn Luyện Quốc Tế (đăng trên website 

http://www.nuskin.com/content/nuskin/en_VN/opportunity/getting_started/attend_our_e

venttraining.html)) đối với Nhà Phân Phối nước ngoài  

c. Tài liệu thuyết trình, nội dung đề tài phát biểu bằng bản in hay bằng tập tin 

d. Bản cam kết dành cho huấn luyện/ hội họp của Nhà Phân Phối  

e. Bản sao chứng chỉ đào tạo bán  hàng đa cấp do Cục Cạnh Tranh cấp 

2. Người nộp đơn đăng ký phải là Executive trở lên (nhà phân phối Việt Nam) hoặc được trả 

thưởng theo danh hiệu Ruby trở lên (nhà phân phối quốc tế). 

3. Người trình bày/phát biểu phải là Ruby trở lên (nhà phân phối Việt Nam) hoặc được trả thưởng 

theo danh hiệu Ruby trở lên (nhà phân phối quốc tế). Người trình bày/ phát biểu là người Việt 

Nam phải có chứng chỉ đào tạo bán hàng đa cấp do Cục Cạnh Tranh Cấp 

4. Sau mỗi cuộc họp nhà phân phối có đăng ký với Nu Skin Việt Nam, người tổ chức phải cung cấp 

Nu Skin Việt Nam bản báo cáo bao gồm danh sách những người tham dự, chương trình hội họp 

và thông tin của những người trình bày và những thông tin khác có thể được yêu cầu từ Nu Skin 

Việt Nam cho mục đích kiểm tra. 

 

Cam kết: 

 

 
Tôi tên:………………………………..................., Mã số:………………., đồng ý và chịu trách nhiệm tuân thủ tất 

cả các điều kiện theo như quy định trên Đơn Đăng Ký Huấn Luyện và Hội Họp này và đồng ý rằng nếu tôi vi 

phạm những quy định này thì Nu Skin Việt Nam có thể hủy bỏ sự chấp thuận đối với buổi huấn luyện/hội họp của 

tôi. Tôi cam kết rằng tất cả các thông tin cung cấp ở trên là trung thực và chính xác. Tôi cũng sẽ đồng ý chịu hoàn 

toàn trách nhiệm đối với Nu Skin và cơ quan chính quyền địa phương về tất cả các hoạt động có liên quan đến 

cuộc họp này.  

 

 

 

 

__________________________     ____________________________ 

NPP ký tên:        Ngày: 
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