
 

ត ើខ្ញុំគួរដឹងអ្វីខលះអ្ុំពីការកាល យជាសមាជិក Herbalife Nutrition
 មាា ក់? 

 
- 

ត ើខ្ញ ុំអាចចូលរមួ 
យ៉ា ងដូចតមេច? 

ក្នញងនាមជាសមាជកិ្ Herbalife Nutrition មាន ក្ ់អ្នក្អាច៖ 
• ទិញផលិ ផល Herbalife Nutrition ក្នញងអ្ត្រាបញ្ញ ុះ ម្មៃសត្រមាបក់ារតត្របើត្រាស់ផ្ទា ល់ខៃួន និងត្រក្ុមត្ររួសារទុំងមូល។ 
• ចូលរមួក្នញងឱកាសអាជីវក្មមាមរយៈការលក្ផ់លិ ផល Herbalife Nutrition តដើមបទីទលួានចុំណូលលក្រ់ាយ។ 
• ចូលរមួក្នញងឱកាសអាជីវក្មមាមរយៈការតត្រជើសតរ ើសអ្នក្ដម្ទដដលចងត់ត្របើត្រាស់ ឬលក្ផ់លិ ផល Herbalife Nutrition។ 
 
សមាជិក្ភារតត្រចើនចូលរមួតដើមបទីទលួានការបញ្ញ ុះ ម្មៃតលើការទញិផលិ ផល Herbalife Nutrition ដ ប៉ាញត ណ្ ុះ ត ើយមនិចូលរមួក្នញងអាជីវក្មម
តទ។ ជាលទធផល ក្នញងឆ្ន ុំ 2020 សមាជកិ្ជាទូតៅមនិានទទលួត្រាក្ក់្ម្ត្រមពីត្រក្មុ  ញន Herbalife Nutrition តទ។ 

ត ើខ្ញ ុំត្រ ូវដឹងអ្វីខៃុះអ្ុំពី 
ឱកាសអាជីវក្មមតនុះ? 

• គ្មម នការ ត្រមូវតអាយទញិអ្វីតត្រៅពីក្ញ្បស់មាជិក្ភាពដុំបូងតនាុះតទ ដដលត្រ ូវានសាា ល់ថាជា ក្ញ្បស់មាជកិ្ Herbalife Nutrition (HMP) - 
(USD 34.67) 

• សមាជិក្រកី្រាយនងឹការក្ុំណ ក់ាលវភិាររបស់ពកួ្តរតោយខៃួនឯង នងិការតត្រជើសតរ ើសរតបៀប និងតពលតវលាត វ្ើក្ច្ិការរបស់ខៃួន។ 
• មនញសសភារតត្រចើនចាបត់ផេើមអាជីវក្មម Herbalife Nutrition របស់ពកួ្តរតត្រៅតមា៉ា ង នងិលក្ផ់លិ ផលតៅអ្នក្ដដលពួក្តរសាា ល់ ឬជបួ ជាវ ិ្ ីរក្

ត្រាក្ច់ុំណូលបដនែមបនេិចបនេួច។ 
• គ្មម នការធានាថា អ្នក្នឹងទទលួានត្រាក្ច់ុំណូលតនាុះតទ។ ដូចគ្មន តៅនងឹអ្នក្ត វ្ើអាជីវក្មមដម្ទតទៀ ដដរ សមាជិក្ខៃុះនឹងទទួលានតជារជយ័ ខ

ណៈដដលអ្នក្ខៃុះតទៀ មនិតជារជយ័។ 
• ការក្សាងអាជីវក្មម Herbalife Nutrition តោយតជារជយ័ត្រ ូវការជុំនាញ ការខ ិខុំត្របងឹដត្របង និងតពលតវលា។ 

ត ើខ្ញ ុំរក្ចុំណូលាន 
តោយរតបៀប្? 

អ្នក្អាចរក្ានចុំណូលាមរយៈការលក្ផ់លិ ផល Herbalife Nutrition ដដលអ្នក្
ទិញក្នញងអ្ត្រាបញ្ញ ុះ ម្មៃ។ ការបញ្ញ ុះ ម្មៃដដលអ្នក្ទទួលានដុំបូងរតឺ្របមាណ 
25%។ អ្នក្លក្ា់នកានដ់ តត្រចើន អ្នក្ទទលួានការបញ្ញ ុះ ម្មៃកានដ់ ខពស់ ររឺ ូ ដល់អ្ ិ
បរមា 50%។ ជាឧទ រណ៍ ការបញ្ញ ុះ ម្មៃដុំបូងសត្រមាប ់ Formula 1 ដដលជា
ផលិ ផលលក្ោ់ចប់ុំផញ របស់ Herbalife Nutrition ត្រ ូវានបង្ហា ញតៅខាងសាេ ុំ
តនុះ៖ 
• ត្របសិនតបើអ្នក្ឋ ិក្នញងក្ត្រម ិបញ្ញ ុះ ម្មៃដុំបូង ត ើយលក្ផ់លិ ផលតនុះាន 10 ក្ុំប៉ាញង ក្នញង ម្មៃលក្រ់ាយដដលានក្ុំណ  ់តោយមនិទនរ់ិ ពមី្លៃ

ដឹក្ជញជូ ន នងិពនធ អ្នក្អាចរក្ាន USD 70.80 មញនផ្ទ ទ់ ច់ុ្ំ យ។ 
• អ្នក្ក្អ៏ាចរក្ចុំណូលានពីការលក្រ់បស់មនញសសដដលអ្នក្ានឧប ែមភផងដដរ។ 
• អ្នក្មនិអាចរក្ចុំណូលានតោយត្រគ្មនដ់ តត្រជើសតរ ើស ឬឧប ែមភនរ្មាន ក្ត់នាុះតទ។ 

បដនែមតៅតលើត្រាក្់
ចុំណូលលក្រ់ាយ ត ើខ្ញ ុំ
អាចរក្ានប៉ាញនាម នពីការ
លក្រ់បស់សមាជិក្ដដលខ្ញ ុំ
ឧប ែមភ? 

តៅក្នញងឆ្ន ុំ 2020 មានសមាជកិ្ 6,261 នាក្ ់ដដលានកាៃ យជាសមាជកិ្រយៈតពលយ៉ា ងតោច 1 (មយួ) ឆ្ន ុំតពញ។ បដនែមតលើចុំណូលលក្រ់ាយ មាន
សមាជិក្ចុំនួន 17% ឬតសមើនឹង 1,095 នាក្ ់ ក្នញងចុំត្មពួក្តររក្ានក្ម្ត្រមតជើងសារ ឬត្រាក្ឧ់ប ែមភពកីារលក្រ់បស់សមាជកិ្ដដលពកួ្តរាន
ឧប ែមភ។ តនុះជាអ្វដីដលពកួ្តររក្ាន មញនផ្ទ ទ់ ច់ុ្ំ យ៖ 
 

សមាជិក្ 1 ឆ្ន ុំត ើងតៅ (1,095 នាក្)់ 
50% (ត្របមាណ 548 នាក្)់ រក្ចុំណូលានតត្រចើនជាង USD 397 

10% (ត្របមាណ 110 នាក្)់ ក្ុំពូលៗ រក្ចុំណូលានតត្រចើនជាង USD 6,270 
 

ចញុះតបើវាមនិសមត្របក្ប
សត្រមាបខ់្ញ ុំ? 

• អ្នក្អាចរ ុំសាយសមាជិក្ភាពរបស់អ្នក្តៅតពល្ក្ា៏ន។ ត្របសិនតបើអ្នក្ឋ ិក្នញងរយៈតពល 90 ម្លៃដុំបូង អ្នក្អាចរ ុំសាយ និងទទលួានការ
ត្របរល់ត្រាក្ជូ់នវញិតពញតលញតលើក្ញ្បស់មាជកិ្ Herbalife Nutrition របស់អ្នក្។ 

• ត្របសិនតបើអ្នក្រ ុំសាយសមាជិក្ភាពរបស់អ្នក្ អ្នក្អាចត្របរល់ផលិ ផលដដលមនិទនា់នតបើក្ ដដលអ្នក្ានទញិក្នញងរយៈតពលមយួឆ្ន ុំចញង
តត្រកាយមក្ត្រក្មុ  ញនវញិ តដើមបទីទលួានការត្របរល់ត្រាក្ជូ់នវញិតពញតលញ។ តយើងនងឹតចញម្លៃចុ្ំ យក្នញងការដឹក្ជញជូ នតទៀ ផង។ 

 
សូមទក្ទ់ងាមរយៈតលខទូរស័ពា (855) 23-999-268 សត្រមាបព់ ម៌ានបដនែម។ 

របាយការណ៍សតអី្ុំពសីុំណងដញលមធ្យមឆ្ា ុំ 2020 សម្រមាបម់្របតេសកមពញជា 


