
  
 
 

CHÍNH SÁCH HUẤN LUYỆN VÀ HỘI HỌP 
(TẠI VĂN PHÒNG NU SKIN) 

 

1. Đối tượng áp dụng 

 Nhà Phân Phối đạt chuẩn Executive trở lên có thể đăng ký tổ chức hội họp  

 Người Phát Biểu/Trình bày phải là Nhà Phân Phối được trả thưởng như Ruby trở lên 

2. Phí thuê phòng họp 

o Thời gian: sáng: 9h – 12h, chiều: 13h – 16h,  tối: 17h – 21h 

o Ngày: từ Thứ Hai đến Thứ Bảy (ngoại trừ Chủ Nhật và ngày lễ) 

Tại văn phòng Hồ Chí Minh: 

Loại Phòng Giá phòng 

Lớn  (100 ghế) 350.000 VND 

Vừa (45 ghế) 250.000 VND 

Nhỏ (35 ghế) 150.000 VND 

Tại văn phòng Hà Nội: 

Loại Phòng Giá phòng 
(sáng & chiều/ngày trong tuần) 

Giá phòng 
(tối & cả ngày thứ bảy) 

Lớn  (270 ghế) 800.000 VND 950.000 VND 

Vừa (100 ghế) 400.000 VND 500.000 VND 

Nhỏ (70 ghế) 300.000 VND 400.000 VND 

Lưu ý: 

o Phí thuê phòng theo nhu cầu riêng của NPP sẽ được tính theo giá công bố bên trên. 

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. 

3. Quy định đặt phòng: 

 Từ ngày 21 – 25 mỗi tháng: nhận đặt phòng cho tối đa trong vòng 3 tháng kế tiếp. 

 Từ ngày 26 - 27 mỗi tháng: công ty gửi xác nhận đến các NPP. 

 Bất kỳ xác nhận đặt phòng từ sau ngày 25 của tháng (cho tối đa 3 tháng kế tiếp) sẽ tùy thuộc vào tình 

hình lịch sử dụng phòng họp, ưu tiên cho những NPP đặt phòng trước.  

 Tất cả đăng ký và hồ sơ yêu cầu phải nộp trước 5 ngày làm việc để được chuẩn bị tốt. 

4. Thanh toán 

 Công ty sẽ không hoàn tiền trong trường hợp Nhà Phân Phối hủy buổi họp đã thanh toán. 

 Tất cả các yêu cầu dời ngày họp phải thông báo cho công ty ít nhất trước 3 ngày. Việc dời ngày ngày họp 

sẽ tùy thuộc vào tình hình lịch sử dụng phòng họp vào thời điểm đó. 

 Khi có sự hư hỏng/mất mát nào xảy ra, Người đăng ký phải trả phí bồi thường do phía công ty thẩm định, 

trong vòng 3 ngày kể từ ngày hai bên ký tên trên Biên Bản Bồi Thường. 

5. Các yêu cầu khác: 

 Đơn đăng ký và các hồ sơ yêu cầu phải nộp ít nhất 5 ngày làm việc trước ngày dự kiến tổ chức huấn 

luyện, hội họp. 

 Tất cả các buổi Huấn Luyện và Hội Họp phải tuân thủ theo Quy Định Về Hội Họp, Quy Tắc Thuyết 

Trình, chính sách Các Tài Liệu Hỗ Trợ Kinh Doanh của Nu Skin Việt Nam và theo quy định của luật 

pháp. 

 Công ty Nu Skin Việt Nam toàn quyền quyết định trong việc từ chối cấp phép hội họp cho bất kỳ Nhà 

Phân Phối nào không tuân thủ theo các quy định nêu trên. 

6. Thông tin liên lạc: 

 HCM:  (84-8) 3932 4300 Hà Nội: (84-4) 3564 3351 

 Tất các các mẫu đăng ký đều có trên trang web: www.nuskin.com/vn 

 

 

 

http://www.nuskin.com/


  
 
 

 

I. QUY ĐỊNH VỀ HUẤN LUYỆN VÀ HỘI HỌP 

 

Định nghĩa về hội họp 

Theo mục đích của Quy Định này, hội họp nhà phân phối được xem là bất cứ cuộc hội họp nào được tổ chức hoặc 

được tham gia bởi (những) nhà phân phối Nu Skin nhằm thúc đẩy các cơ hội kinh doanh với Nu Skin tại Việt Nam. 

 

Quy định: 

Những quy định dưới đây sẽ được áp dụng: 

1. Tất cả các cuộc họp của nhà phân phối phải tuân theo Các Quy Tắc Hoạt Động Áp Dụng Cho Nhà Phân Phối Nu 

Skin, Quy Định Về Huấn Luyện & Hội Họp của Nu Skin, Quy Tắc Thuyết Trình và Tài Liệu Hỗ Trợ Kinh Doanh 

như liệt kê dưới đây và các quy định và luật lệ của Việt Nam. Không được phép mời sinh viên chính quy đến 

tham dự các cuộc họp nhà phân phối hoặc lôi kéo tham gia kinh doanh Nu Skin hay được bảo trợ. 

2. Người tổ chức hội họp phải chịu trách nhiệm đảm bảo là tất cả những người trình bày (bao gồm chuyên viên huấn 

luyện, người phát biểu, v.v…) của các cuộc họp đều hiểu và tuân thủ theo Các Quy Tắc Hoạt Động Áp Dụng Cho 

Nhà Phân Phối Nu Skin, Quy Định Về Huấn Luyện & Hội Họp của Nu Skin, Quy Tắc Thuyết Trình và Tài Liệu 

Hỗ Trợ Kinh Doanh. 

3. Không được thực hiện biểu diễn giải trí bằng bất kỳ hình thức nào. Hội họp nhà phân phối không được gây ồn ào 

làm ảnh hưởng những người sống xung quanh của nơi tổ chức hội họp. 

4. Hội họp nhà phân phối không được gây mất trật tự và mất an ninh nơi công cộng, Nghiêm cấm bạo lực 

5. Người tổ chức không được yêu cầu người tham gia phải đóng phí hội họp. Tuy nhiên, có thể thu khoản phí hợp lý 

chi trả cho thức ăn và nước uống cung cấp trong cuộc họp, nhưng không vì lợi nhuận. 

6. Người tổ chức cũng phải chịu trách nhiệm lưu giữ hồ sơ và thông tin đúng bao gồm danh sách những người tham 

gia, chương trình hội họp và thông tin những người trình và phải cung cấp những hồ sơ và thông tin này cho Nu 

Skin Việt Nam khi được yêu cầu. 

 

Các hình thức xử lý khi không tuân thủ các quy định trên 

 

Người tổ chức các cuộc họp sẽ phải chịu trách nhiệm đảm bảo cuộc họp tuân thủ theo Quy Định về Huấn Luyện và 

Hội Họp này. Những hành vi vi phạm sẽ phải chịu những hình thức xử lý phù hợp, bao gồm nhưng không giới hạn 

việc: 

1) Đình chỉ quyền được tổ chức các buổi hội họp. 

2) Không được công nhận danh hiệu 

3) Đình chỉ Vai Trò Phân Phối (bao gồm việc không công nhận thành tích trong tháng bị đình chỉ) phù hợp 

theo Chính Sách Bán Hàng & Trả Thưởng, Các Quy Tắc Hoạt Động Áp Dụng Cho Nhà Phân Phối Nu Skin 

Việt Nam 

 

Sửa đổi quy định 

Quy định này sẽ được Nu Skin Việt Nam xem xét và có thể được điều chỉnh tùy theo từng thời điểm. Bất kỳ sự thay 

đổi nào trong quy định này cũng sẽ được thông báo đến các NPP. (Sau khi có sự chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền, 

nếu pháp luật quy định) 

Quy định này không dựa trên bất cứ thành kiến nào và không trái với bất cứ điều khoản hoặc quy định nào trong Các 

Quy Tắc Hoạt Động Áp Dụng Cho Nhà Phân Phối Nu Skin. 

 

 

II. QUY TẮC THUYẾT TRÌNH 

Nội dung thuyết trình phải bao gồm hoặc hỗ trợ quảng cáo sản phẩm Nu Skin và phải phù hợp với những điều sau 

đây: 

Nhà Phân Phối vui lòng tuân theo những quy định sau: 

 

 Nên: 

1) Vui lòng sử dụng Phần Mở Đầu như là lời nhắc nhở chung đến những người tham dự 

2) Thêm phần chú thích MDC (Thành Viên CLB Triệu Đô) khi đề cập đến MDC 

3) Đề cập sự cân bằng giữa cơ hội kinh doanh cùng với việc bán lẻ sản phẩm. Sự nhấn mạnh quá mức về việc 

tuyển dụng có thể gây ám chỉ đến hình thức kinh doanh kim tự tháp 

4) Đảm bảo rằng đã nhận được sự chấp thuận khi sử dụng bất kỳ thông tin cá nhân nào. Ví dụ như sử dụng tên 

riêng và hình ảnh của người khác 



  
 
 
5) Trích dẫn nguồn của bài báo/tạp chí hoặc thống kê khi sử dụng trong trình bày 

6) Sử dụng logo của các công ty khác ngoại trừ đã nhận được sự chấp thuận cho sử dụng. Tuy nhiên bạn có thể 

viết ra tên, ví dụ như bạn có thể viết “CNN” nhưng không được sử dụng logo của CNN 

 

 Không nên: 

1) Thể hiện, ngụ ý hoặc nhấn mạnh rằng có thể đạt được thành công nhờ tiêu dùng cá nhân mà không đòi hỏi 

phải bán sản phẩm 

2) Quảng cáo sai chức năng và công dụng của sản phẩm 

3) Thay thế nhóm hoặc gán những nhóm không thuộc Nu Skin cho hoạt động kinh doanh với Nu Skin. Hoạt 

động kinh doanh với Nu Skin phải luôn luôn được thuyết trình rõ ràng, không mơ hồ đối với người tham dự 

trong suốt thời gian thuyết trình. 

4) Đẩy mạnh phát triển một Tuyến Bảo Trợ, nhánh hoặc nhóm bằng cách gây xích mích hoặc gây thiệt hại cho 

những người khác 

5) Thúc đẩy các cơ hội kinh doanh khác thay vì giới thiệu Hoạt Động Kinh Doanh với Nu Skin  hoặc lôi kéo 

mọi người đến tham dự các buổi gặp mặt để trình bày về cơ hội kinh doanh khác trong tương lai. 

6) Những quan điểm cá nhân đối với các vấn đề sau sẽ bị coi là không thích hợp: 

 Các vấn đề về văn hóa và xã hội 

 Mối quan tâm về các quan điểm chính trị, đảng phái, ứng cử viên hay các quan chức được bầu chọn. 

 Lợi dụng các buổi gặp mặt làm nền tảng thúc đẩy hoặc tuyên truyền tôn giáo, chính trị và/hoặc tính 

ngưỡng cá nhân. 

 

III. CHÍNH SÁCH CÁC TÀI LIỆU HỖ TRỢ KINH DOANH 

1) Nhà Phân Phối KHÔNG được bán bất kỳ Tài Liệu Hỗ Trợ Kinh Doanh nào. Nhà Phân Phối có thể mua Tài Liệu 

Hỗ Trợ Kinh Doanh trực tiếp từ Nu Skin Việt Nam. Tài Liệu Hỗ Trợ Kinh Doanh có nghĩa bao gồm những dữ 

liệu nhằm quản lý các hoạt động bán hàng đa cấp được sử dụng để hỗ trợ và thúc đẩy chương trình tiếp thị và bán 

hàng các sản phẩm của Nu Skin cũng như các cơ hội kinh doanh với Nu Skin, bao gồm nhưng không giới hạn: 

• Sách, tạp chí, danh mục, báo, thư ngỏ hoặc các loại tài liệu in ấn khác. 

• Băng, đĩa CD, MP3 hoặc các loại tài liệu ghi âm khác. 

• Băng video, đĩa VCD, DVD hoặc các loại tài liệu ghi hình khác. 

• Trang Web hoặc các tài liệu đa truyền thông khác. 

2) Chỉ các Nhà Phân Phối Blue Diamond trở lên mới được phép sản xuất Tài Liệu Hỗ Trợ Kinh Doanh với mục 

đích: 

• Cung cấp cho các tuyến dưới để hỗ trợ cho các hoạt động kinh doanh với Nu Skin. 

• Sử dụng để làm tài liệu huấn luyện và hội họp hoặc những buổi hội thảo khác liên quan đến kinh doanh của 

Nu Skin 

3) Tất các các Tài Liệu Hỗ Trợ Kinh Doanh do Nhà Phân Phối Blue Diamond sản xuất đều phải được Nu Skin Việt 

Nam chấp thuận. 

 

 


