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Ini saatnya menghadirkan air yang sehat dan aman untuk
keluarga Anda. Dikembangkan dengan teknologi inovatif
dan bahan berkualitas tinggi, Nu Skin memperkenalkan
EcoSphere™ Water Purifier
KINI TERSEDIA SECARA REGULER
DI SHOWCASE & WALK-IN CENTER
BELANJA SEKARANG

SKU: 41001703
Harga: Rp. 12.799.000,-

Selamat datang di Velocity by Nu Skin®—program
pembayaran kinerja yang menawarkan pilihan fleksibel
yang sesuai dengan gaya hidup Anda, memberikan
penghasilan cepat yang akan membuat Anda dan
tim Anda termotivasi, serta memberdayakan Anda
untuk membangun masa depan dengan cara Anda.
Ingin mendapatkan uang tambahan dengan berbagi
produk-produk favorit Anda kepada teman-teman?
Mungkin Anda bermimpi menjadi bos untuk diri Anda
sendiri? Apapun tujuan Anda, gaya dan perjalanan
Nu Skin Anda akan istimewa, khusus bagi Anda.
Dengan Velocity, Anda memilih jalan dan langkah
Anda sendiri – sesuai kecepatan Anda.

FLEKSIBEL
Dengan kemampuan fleksibel untuk Berbagi (Share), Membangun (Build),
dan Memimpin (Lead), Velocity membantu Anda menjalani kondisi Anda
sendiri-di mana Anda dapat menetapkan jam kerja sendiri dan bekerja sesuai
keinginan Anda.
CEPAT
Velocity membayar Anda dengan segera kapanpun Anda menjual produk.
Anda bisa mendapatkan bonus harian, mingguan, dan bulanan sehingga
Anda dan orang-orang yang Anda ajak ke dalam bisnis ini bisa mendapatkan
penghasilan lebih cepat.
MEMUASKAN
Velocity memberi Anda penghargaan atas kerja keras Anda dengan
bonus, pembayaran cepat, rekognisi luar biasa, dan penghargaan
menarik lainnya. Ada lebih dari satu cara untuk berhasil - inilah hidup
Anda, bisnis Anda, jalan Anda.

KLIK DI SINI UNTUK INFORMASI LEBIH LANJUT

Jadilah bagian dari petualangan Gastronomik
dan pesta beragam kuliner lezat.
Nikmati budaya yang kaya dan tradisi kuno Tokyo
bersama Keajaiban dan sensasi kota metropolisnya
yang efisien. Jangan lupakan kesempatan
untuk Belanja barang-barang paling keren,
unik dan asli yang ditawarkan Tokyo!

Konichiwa!

TAHUN 2019 MENDATANG,

KAMI MENGUNDANG ANDA
UNTUK BERGABUNG DALAM
SEBUAH PETUALANGAN SERU
UNTUK MENEMUKAN
G.E.M.S TOKYO

Benar-benar kota yang tak boleh dilewatkan.
Jelajahi keindahan alam yang cantik
dan budaya Jepang yang tenang.
Nikmati perjalanan kelas dunia yang memanjakan
di setiap acara Success Summit Nu Skin.
Pastikan tim Anda siap untuk perjalanan
kelas dunia Success Summit Nu Skin.
SUCCESS SUMMIT 2019

Our Journey, Your Story!
Sampai jumpa di Tokyo tahun 2019

PRIODE QUALIFIKASI: JANUARI - DESEMBER 2018
HADIAH 4 HARI 3 MALAM, TOKYO, JEPANG
KRITERIA KUALIFIKASI: JALUR BDM
KUALIFIKASI SEBAGAI

PERSYARATAN 2018

New Star 20181

• Paid as Ruby ke atas selama 4 (empat) bulan selama Januari – Desember 2018.
• Paid as Ruby ke atas di bulan Desember 2018.
• Mempunyai minimal 4 (empat) Qualified4 G1 Breakaway Executive Asia Tenggara
di bulan paid as Ruby.

Star 20182

Terbuka bagi para Star sebelum tahun 2017
• Paid as Ruby ke atas selama 4 (empat) bulan selama Januari - Desember 2018.
• Paid as Ruby ke atas di bulan Desember 2018.
• Mempunyai minimal 4 (empat) Qualified4 G1 Breakaway Executive Asia Tenggara
di bulan paid as Ruby.

Star Creator 20183

Terbuka bagi para Star di tahun 2017
• Menciptakan setidaknya 1 (satu) New Star Asia Tenggara selama Januari - Desember 2018.
• Paid as Ruby ke atas selama 4 (empat) bulan mulai Januari - Desember 2018.
• Paid as Ruby ke atas di bulan Desember 2018.
• Mempunyai minimal 4 (empat) Qualified4 G1 Breakaway Executive Asia Tenggara
di bulan paid as Ruby.

Team Elite

• Memenuhi kualifikasi untuk Team Elite Trip 2019 (kualifikasi tahun 2018)
• Menciptakan minimal 1 New Star Asia Tenggara dalam G1 - G2

Catatan:
1 Untuk memenuhi persyaratan menjadi New Star di tahun 2018, Anda harus menjadi Executive Asia Tenggara yang belum pernah paid as Ruby hingga
Blue Diamond dengan minimum 4 (empat) Qualified G1 Breakaway Executive selama setidaknya 4 (empat) bulan pada tahun kalendar sejak Januari
2003.
2 Untuk memenuhi persyaratan menjadi Star di tahun 2018, Anda harus menjadi Executive Asia Tenggara yang belum pernah paid as Ruby hingga Blue
Diamond dengan minimum 4 (empat) Qualified G1 Breakaway Executives selama 4 (empat) bulan dalam periode Januari - Desember 2017.
3 Untuk memenuhi persyaratan menjadi Star Creator di tahun 2018, Anda harus menjadi Executive Asia Tenggara yang sudah pernah paid as Ruby
hingga Blue Diamond dengan minimum 4 (empat) Qualified G1 Breakaway Executive selama 4 (empat) bulan dalam periode Januari - Desember 2017.
4 Qualified Breakaway Executive dibayar sebagai Executive atau Provisional Executive/ Demotion Executive dengan downline Executive Breakaway.

KRITERIA KUALIFIKASI: JALUR VOLUME ORGANISASI
• Peserta kualifikasi harus mencatat peningkatan satu level dari paid as pin title tertinggi dan mempertahankan peringkat tertinggi dari
baseline setidaknya 4 bulan selama periode September - November 2017.
• Peserta kualifikasi juga harus harus memenuhi minimal persyaratan OV, akumulasi selama 4 bulan dan dihitung berdasarkan
pencapaian generasi paid as-nya menurut jalur title kualifikasinya atau yang lebih tinggi (dalam G2 untuk Lapis dan dalam G6
untuk Blue Diamond )
• Grace diperbolehkan selama periode kualifikasi. Pencapaian peserta kualifikasi yang mengambil Grace pada bulan itu tidak akan
dihitung.
Semua peserta kualifikasi harus minimal paid as Executive
dan tidak boleh Grace di bulan Desember 2018.
Peningkatan Peringkat Paid As

50.000

Senior Brand Partner (Lapis)

50.000

Esecutive Brand Partner (Ruby)

52.000

•

•
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•
•

•

•
•
•

4 bulan

162.000

Peningkatan Peringkat Paid As

Volume
Encumber
Bulanan

Brand Partner (Gold)

2.500

Senior Brand Partner (Lapis)

2.500

Esecutive Brand Partner (Ruby)

2.600

Brand Director (Emerald)

12.150

Senior Brand Director (Diamond)

21.150

Executive Brand Director (Blue Diamond)

30.150

Senior Brand Director (Diamond)

282.000

Executive Brand Director
(Blue Diamond)

402.000

Presidential Director (Team Elite)

752.000

Presidential Director (Team Elite)

56.400

Requalified Presidential Director
(Requalified Team Elite)

752.000

Requalified Presidential Director
(Requalified Team Elite)

56.400

SYARAT DAN KETENTUAN

•
•
•

Akumulasi
OV

Brand Partner (Gold)

Brand Director (Emerald)

•
•
•

Syarat
Peningkatan

Jika terdapat downline peserta kualifikasi, tabel di bawah ini
menunjukkan volume yang dapat diperhitungkan oleh upline
peserta kualifikasi.

Tokyo Success Summit 2019 (“Summit”) terbuka untuk semua Executive - Team Elite dari Asia Tenggara.
Peserta yang telah menyelesaikan kualifikasi dari Januari hingga Desember 2018 berhak mengikuti perjalanan ini (“Qualifier”).
Nu Skin akan mengirimkan pemberitahuan kepada para peserta melalui nomor ponsel atau email pada 31 Januari 2019 dan peserta harus memberikan konfirmasi
keikutsertaan selambat-lambatnya tanggal 28 Februari 2019.
Peserta harus memenuhi volume yang diperlukan untuk mempertahankan peringkat Executive dari awal periode kualifikasi hingga perjalanan berlangsung.
Maksimal 2 (dua) orang per akun distributor dapat mengikuti perjalanan ini (peserta harus sudah bergabung dalam akun saat memulai kualifikasi).
Nu Skin akan menanggung tiket pesawat pulang-pergi (PP), akomodasi hotel, makan, transportasi antar jemput bandara lokal, serta tur lokal untuk grup selama trip
berlangsung. Biaya dan pengeluaran lainnya yang tidak disebutkan di sini ditanggung oleh peserta perjalanan.
Jika ada dua partisipan dalam akun distributor yang mengikuti perjalanan, salah satu peserta dapat memberikan jatahnya kepada anggota keluarga langsung dalam hal
peserta tersebut tidak dapat mengikuti perjalanan. Penggantian ini hanya diperbolehkan jika peserta lain dalam akun yang sama mengikuti perjalanan dan seluruh syarat
dan ketentuan yang berlaku juga akan diterapkan pada anggota keluarga tersebut. Pengajuan pemindahan harus dilakukan dalam periode kualifikasi dan keputusan
sepenuhnya berada pada Nu Skin.
Jika dengan alasan tertentu, peserta maupun penggantinya tidak dapat mengikuti perjalanan setelah mengkonfirmasi keikutsertaannya, maka peserta tersebut setuju dan
memberi hak kepada Nu Skin untuk membebankan biaya tiket pesawat, akomodasi hotel, transportasi antar jemput bandara lokal dan/atau biaya serta pengeluaran lainnya
yang terkait peserta maupun penggantinya dengan cara pengurangan komisi dari akun peserta tersebut, atau dengan melakukan penagihan untuk dibayarkan oleh peserta,
maupun dengan cara lainnya yang dipandang tepat.
Peserta akan berangkat dari bandara ibukota negara masing-masing.
Keikutsertaan dalam perjalanan ini tidak dapat diuangkan.
Peserta hanya dapat mengikuti perjalanan sesuai destinasi yang ditetapkan baginya. Nu Skin tidak akan melayani permintaan untuk penggantian perjalanan maupun
kompensasi dalam kondisi apapun.
Terlepas dari peraturan Perusahaan mengenai kebijakan pengembalian produk di dalam Kebijakan & Prosedur, (termasuk namun tidak terbatas pada hak Perusahaan untuk
menarik kembali bonus-bonus terkait produk yang dikembalikan), pengembalian produk dalam waktu 12 bulan setelah Trip sebesar lebih dari 5% volume organisasi yang
terhitung komisi yang dihasilkan selama periode kualifikasi yang berpengaruh pada terpenuhinya pin title dan kualifikasi pada perjalanan ini akan berakibat diskualifikasi
dari perjalanan ini. Dalam hal terjadi pelanggaran, Distributor setuju untuk membayarkan kembali biaya perjalanan kepada Nu Skin Indonesia, termasuk tiket pesawat,
akomodasi hotel, tur grup lokal dan biaya lainnya. Distributor tidak diperbolehkan melanggar Bab 2 Bagian 6.5 Kebijakan dan Prosedur. Adanya indikasi manipulasi
mengenai kriteria kualifikasi akan menyebabkan diskualifikasi dari kemungkinan mendapatkan keuntungan dari program ini. Termasuk di dalamnya, namun tidak terbatas,
pembelian volume untuk tujuan kualifikasi dari akun-akun downline.*
Peserta bertanggung jawab atas visa dan seluruh biaya yang terkait dengan pengurusan dokumen perjalanan ini. Jika terjadi pembatalan (setelah ada konfirmasi
keikutsertaan) karena kegagalan memperoleh visa tepat waktu, maka peserta setuju untuk membayarkan kembali biaya perjalanan kepada Nu Skin Indonesia, termasuk
tiket pesawat, akomodasi hotel, tur grup lokal atau biaya serta pengeluaran lainnya oleh Peserta maupun penggantinya melalui cara pengurangan komisi dari akun peserta
tersebut, atau dengan melakukan penagihan untuk dibayarkan oleh peserta, maupun dengan cara lainnya yang dipandang tepat.
Perusahaan berhak untuk mengganti tujuan perjalanan ini beserta syarat dan ketentuan jika dipandang perlu.
Nu Skin berhak mengubah Syarat dan Ketentuan yang berlaku tanpa pemberitahuan sebelumnya.
Syarat dan Ketentuan ini ditetapkan dan diterapkan dengan mengacu pada peraturan hukum yang berlaku di Indonesia.
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Ask Nu Skin

EXPERT*

RABU, 3 OKTOBER PK. 17:00 - 17:30 WIB
Optimalkan Kesehatan Anda dengan Stamina yang Terjaga Pepanjang Hari

RABU, 17 OKTOBER PK. 17:00 - 17:30 WIB
Tips Menjaga Kesehatan dan Stamina Tubuh
Meski Aktivitas Super Padat

RABU, 10 OKTOBER PK. 17:00 - 17:30 WIB
Dapatkan Pembersih yang Sesuai dengan Kulit Anda

RABU, 24 OKTOBER PK. 17:00 - 17:30 WIB
Kebiasan Baik Yang Dapat Mencegah Muncul Jerawat

