
Những điều tôi cần biết khi là Thành Viên Herbalife? 
 
 

Làm thế nào để 
tham gia 
Herbalife? 

Là một Thành Viên Herbalife, bạn có thể: 

• Mua sản phẩm Herbalife với giá chiết khấu để tiêu dùng cá nhân hoặc dùng trong gia đình 

• Tham gia cơ hội kinh doanh bằng cách bán sản phẩm Herbalife để tạo ra lợi nhuận bán lẻ. 
• Tham gia cơ hội kinh doanh bằng cách bảo trợ những người có nhu cầu tiêu dùng hoặc 

phân phối các sản phẩm Herbalife.  
 

Đa số Thành Viên chỉ tham gia Herbalife với mục đích hưởng chiết khấu khi mua sản phẩm Herbalife 
nhằm phục vụ nhu cầu tiêu dùng mà không tham gia kinh doanh. Vì vậy, trong năm 2019, các Thành 
Viên này không nhận được thu nhập từ Herbalife. 

Những điều tôi 
cần biết về cơ 
hội kinh doanh 
với Herbalife? 

• Không phải mua hàng, đặt cọc hoặc nộp tiền để được tham gia. 

• Thành Viên tự quyết định kế hoạch, cách thức và thời gian dành cho hoạt động kinh doanh 

• Đa số Thành Viên bắt đầu cơ hội kinh doanh cùng Herbalife như một công việc làm thêm và bán 
hàng cho người họ quen biết hoặc gặp gỡ để kiếm thêm thu nhập. 

• Không có bất kì bảo đảm nào về việc Thành Viên sẽ có thu nhập. Giống như tất cả những người 
kinh doanh khác, một số Thành Viên thành công, số khác thì không. 

• Để thành công, Thành Viên phải có kỹ năng, sự kiên trì và chăm chỉ trong công việc kinh doanh. 

Làm thế nào để 
tôi có được thu 
nhập với 
Herbalife? 

 

Bạn có thể có thêm thu nhập bằng cách bán các sản phẩm 
Herbalife mà bạn đã mua với mức giá chiết khấu. Mức 
chiết khấu ban đầu của bạn là khoảng 25%. Bạn bán 
càng nhiều, mức chiết khấu của bạn càng cao, tối đa lên 
tới 50%. Ví dụ: Mức chiết khấu ban đầu đối với sản 
phẩm Công Thức 1 (sản phẩm bán chạy nhất của 
Herbalife) là 25%, được thể hiện như hình bên: 

• Nếu bạn mua sản phẩm này với mức chiết khấu 25% và bán 10 hộp ở mức Giá Bán Lẻ Đề Xuất 
(không bao gồm phí vận chuyển và thuế) bạn sẽ kiếm được 1.808.800 VNĐ trước khi khấu trừ 
các chi phí. 

• Bạn cũng có thể có thu nhập từ doanh số bán hàng của những người được bạn bảo trợ. 

• Bạn sẽ không được nhận tiền từ việc tuyển dụng hoặc bảo trợ người khác. 

Ngoài lợi nhuận 
bán lẻ, tôi có 
thể có thu nhập 
như thế nào từ 
doanh số bán 
hàng của các 
Thành Viên do 
tôi bảo trợ? 

Tính đến hết năm 2019, có 42.404 Thành Viên đang hoạt động từ 1 năm trở lên. Ngoài thu nhập từ 
bán lẻ, 14.317 Thành Viên (tương đương 34%) được nhận hoa hồng, tiền thưởng từ doanh số bán 
hàng của các Thành Viên mà họ bảo trợ. Dưới đây là thống kê về thu nhập của họ (trước khi khấu 
trừ chi phí): 

   
 
 
 
 
 
 
 

Trong năm 2019, các Thành Viên thuộc top 1% nhận hoa hồng, tiền thưởng cao nhất đều có thời gian 
hoạt động từ 2 đến 10 năm 

 

 

Nếu công việc 
kinh doanh 
không hiệu 
quả? 

• Bạn có thể từ bỏ tư cách Thành Viên của mình bất cứ lúc nào. 

• Khi từ bỏ tư cách Thành Viên, bạn có thể trả lại các sản phẩm còn nguyên bao bì và được mua 

trong vòng 12 tháng kể từ ngày yêu cầu trả lại, Herbalife sẽ hoàn tiền đối với các sản phẩm này 

và trả phí vận chuyển cho những sản phẩm được Thành Viên hoàn trả.  

 
Vui lòng liên hệ 84-28-3827-9191 để biết thêm thông tin. 

 

- 

TUYÊN BỐ VỀ TỔNG THU NHẬP BÌNH QUÂN CHI TRẢ BỞI HERBALIFE – NĂM 2019  

Giá bán lẻ đề xuất 760.000 đồng 

Giá bán cho Thành Viên 579.120 đồng 

(mức chiết khấu 25%, không bao 
gồm phí vận chuyển và thuế) 

 

Thu nhập tiềm năng 180.000 đồng 

 

Thành Viên đang hoạt động từ 1 năm trở lên (14,317) 

50% (khoảng 7,158) Thành Viên nhận được 10,588,427 

đồng trở lên  

Top 10% (khoảng 1,432) Thành Viên nhận được 

146,974,829 đồng trở lên 

Top 1% (khoảng 143) Thành Viên nhận được 

1,490,863,532 đồng trở lên 
 


