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ตารางอบรมสัมมนา
TRAINING CALENDAR

 กรุงเทพ :  ณ ศูนยฯ นู สกิน  อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 15 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โทร 02-791-8500

หมายเหตุ : ทุกการอบรมเริ่มตรงเวลา / โปรดแสดงบัตรเพื่อลงทะเบียน 15-30 นาทีกอนเริ่มอบรม

หมายเหตุ : ตำแหนงของวิทยากรเปนตำแหนง ณ เดือนเมษายน 2561  ซึ่งทำการจัดทำสิ่งพิมพ

หมายเหตุ : สมาชิกทำเนียบลานเหรียญสหรัฐ/ลานบาท หมายถึง ผูแทนจำหนายอิสระที่มีรายไดจากคอมมิสชั่นที่ไดรับจาก นู สกิน สะสมมากกวา 1 ลานเหรียญสหรัฐ/

  1 ลานบาทขึ้นไป อยางไรก็ดี นู สกิน ไมมีนโยบายการันตีความสำเร็จ และไมใชผูแทนจำหนายทั้งหมดไดรับรายได สำหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนปนผล 

  โปรดติดตอศูนยฯ นู สกิน ประเทศไทย
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ฟร� / 18.30 - 20.30
(ลงทะเบียน 18.00)

สำหรับผูแทนจำหนายระดับผูบร�หาร

ข�้นไปเทานั้น

วันอังคารที่ 15 พ.ค.

ฟร� / 18.30 - 20.00
(ลงทะเบียน 18.15)

หามพลาด!! สัมมนาเดียวที่จะทำใหคุณพบ

กับหนทางเพื่อการเปลี่ยนแปลงชีวิตครั้งยิ่งใหญ

ผานการแบงปนประสบการณและโอกาสทางธุรกิจ

นู สกิน จากผูประสบความสำเร็จของ นู สกิน

 

คุณรัชดาวัลย อิงคะว�มลศร�

(สมาชิกทำเนียบ 100 ลานบาท
และ สมาชิกทีมอิลิท 9 ป)

คุณรัชดาวัลย อิงคะว�มลศร�

(สมาชิกทำเนียบ 100 ลานบาท
และ สมาชิกทีมอิลิท 9 ป)

คุณรภัสสิทธ�์ ศศินนทปกรณ

(สมาชิกทำเนียบ 10 ลานบาท
และ สมาชิกทีมอิลิท 1 ป)

สำหรับผูแทนจำหนาย พรอมผูมุงหวัง 

สัมมนา เปดโอกาสเปลี่ยนช�ว�ต กับโอกาสทางธุรกิจของ นู สกิน 
(Transforming Life By Nu Skin Opportunity)

 

วันอังคารที่ 8 พ.ค.
สงวนสิทธ์ิสำหรับผูแทนจำหนายระดับผูบริหารข้ึนไปเทาน้ัน  
ประชุมผูบร�หาร (Executive Meeting)

 

กิจกรรม Nu Skin ageLOC Expo เฉพาะ จามจ�ร� สแควร และ หาดใหญ

โปรโมชั่น Nu Skin ageLOC Expo ทุกศูนย นู สกิน

วันศุกร - เสารที่
11 - 12 พ.ค.

Nu Skin ageLOC Expo 
 

วันอังคารที่ 22 พ.ค. 18.30 - 19.30 
ลงทะเบียน 18.00 สงวนสิทธ์ิสำหรับผูแทนจำหนายระดับผูบริหารข้ึนไปเทาน้ัน  

อบรมการจายผลตอบแทนใหม Velocity (Velocity Training)
 



เช�ยงใหม :  ณ ศูนยฯ นู สกิน เชียงใหม 101/5 หมู 7 เชียงใหม-หางดง ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม โทร 053-284-833

วันเสารที่ 26 พ.ค.

100.- / 14.00 - 17.00
(ลงทะเบียน 13.30)

สัมผัสประสบการณแหงนวัตกรรมความแตกตาง
ที่พิสูจนไดของผลิตภัณฑเอจล็อค และฟารมาเน็กซ
พรอมขอมูลเชิงลึกที่นาตื่นเตน แบบ F.A.B.
Featureสวนประกอบของผลิตภัณฑ 
Advantage จุดเดนที่เหนือคูแขง และ Benefits
คุณประโยชนตอผิวพรรณ และสุขภาพที่เขาใจงาย  
พรอมแบงปนโอกาสทางธุรกิจโดยวิทยากรพิเศษ

 

คุณณภาบงกช ภูภาดาสวัสดิ์์

(สมาชิกทีมอิลิท 2 ป)

สำหรับผูแทนจำหนาย พรอมผูมุงหวัง 

สัมมนา เจาะลึกสุดยอดประสบการณตานชราครบวงจร (เอจล็อค และฟารมาเน็กซ)
(Super F.A.B. Experience of ageLOC and Pharmanex)

 

พรอมเภสัชกรผูเชี่ยวชาญผลิตภัณฑ
นู สกิน และ ฟารมาเน็กซ

· เอกสารประกอบการสัมมนา

· ช�ม จ� 3
ฟร�!

วันเสารที่ 19 พ.ค.

100.- / 13.30-16.30
(ลงทะเบียน 13.00)

สัมผัสประสบการณแหงนวัตกรรมความแตกตาง
ที่พิสูจนไดของผลิตภัณฑนู สกิน และฟารมาเน็กซ 
ที่จะทำใหคุณตอง Wow!! กับการสาธิต ลิ้มรส 
ทดลอง และการนำเสนอที่นาตื่นเตน งาย 
และกระชับ

 

สำหรับผูแทนจำหนาย พรอมผูมุงหวัง

Special F.A.B. Experience : สุดยอดประสบการณตานชราครบวงจร

  พรอมเปร�ยบเทียบจ�ดเดนของผลิตภัณฑนู สกิน ที่เหนือกวาทองตลาด 

Special F.A.B. Experience 

ปฏิทิน นู สกิน ในเดือน พฤษภาคม 2561

วันปดยอดการส่ังซ้ือดวยตัวเอง
31 พ.ค. 61

วันสุดทายของการย่ืน LOI

วันแรงงาน1 พ.ค. 61 วันวิสาขบูชา29 พ.ค. 61

วันปดยอดของการส่ังซ้ือโดยเก็บเงินปลายทาง (COD)24 พ.ค. 61

วันปดยอดของการส่ังซ้ือทางโทรศัพทและโทรสาร (เฉพาะตางจังหวัด)   
28 พ.ค. 61

วันปดยอดการส่ังซ้ือดวยตัวเองแบบจัดสง

พรอมเภสัชกรผูเชี่ยวชาญผลิตภัณฑ
นู สกิน และ ฟารมาเน็กซ

· เอกสารประกอบการสัมมนา

· ช�ม จ� 3
ฟร�!

ซ�้อบัตรทุกการอบรมทางออนไลน ไดแลววันนี้

www.thainuskin.com/book

* การจองบัตรออนไลนจะปด 1 วันกอนงานสัมมนานั้นๆ


