
ĐƠN ĐĂNG KÝ HỖ TRỢ 

Dành cho Chuyên Viên Huấn Luyện Quốc Tế 
 

Các Nhà Phân Phối nước ngoài không được phép tham gia hoạt động Kinh Doanh Theo Mạng tại Việt 

Nam, bao gồm các hoạt động bán hàng và bảo trợ. Nhà Phân Phối nước ngoài ở đây được hiểu bao gồm 

cả người mang quốc tịch Việt Nam có vai trò là Nhà Phân Phối ở thị trường nước ngoài.  
 

Chỉ những Nhà Phân Phối hiện đang giữ cấp bậc Ruby trở lên được phép thực hiện các hoạt động huấn 

luyện tại Việt Nam. Trong suốt thời gian ở tại Việt Nam, các Nhà Phân Phối nước ngoài cần phải: 
 

a. Hoàn tất thủ tục đăng ký với Nu Skin Việt Nam trước khi đến Việt Nam bằng cách nộp Đơn Đăng 

Ký Tiếp Nhận  

b. Chỉ được phép đào tạo, huấn luyện, giới thiệu về các sản phẩm và cơ hội kinh doanh của Nu Skin 

khi thực hiện các hoạt động này đúng với các quy định trong Chính sách Huấn luyện của Nu Skin 

Việt Nam 
 

 

CÁC BƯỚC LÀM THỦ TỤC ĐĂNG KÝ DÀNH CHO CHUYÊN VIÊN HUẤN LUYỆN QUỐC TẾ 

 

Bước 1: Kể từ ngày 09/07/2012, vui lòng truy cập vào website www.nuskin.com. Đăng nhập vào “My 

office”, chọn quốc gia là Việt Nam và click “Home” “Quick Links” 

a. Đọc các điều khoản 

b. Click vào “Tôi đã đọc, đã hiểu và đồng ý với các điều khoản…” 

c. Click “Đồng ý” để tiếp tục 

 

 

 

http://www.nuskin.com/


 

Bước 2 

a. Điền thông tin 

b. Click “Hoàn tất” 

 

 

 
 

Bước 3: 

a. Sau khi tiến hành xong thủ tục đăng ký, hệ thống sẽ hiển thị mẫu tin cám ơn 

b. Sau khi hoàn tất mẫu đơn đăng ký, các Nhà Phân Phối từ cấp bậc Ruby trở lên sẽ nhận được email 

thư mời đến Việt Nam.  

 

 
 

 



 


