


Uma Viagem de Incentivo 2020 por Contrato.

Promoção válida apenas para Consultores 
independentes residentes no Brasil

Pelo menos 50% do volume de qualificação terá de ser 
proveniente do Brasil. Não será considerado o volume 

não documentado de outros países.

O(s) acompanhante(s) NÃO pode(m) ser Cliente 
Premium ou Consultor(es) Independente(s) não 

qualificado(s) para a promoção.

As viagens de incentivo de 2020 não são acumulativas.

A Herbalife reserva-se o direito de alocar os qualificados 
em datas alternativas, caso os apartamentos se
esgotem.

Os qualificados não poderão ter pendências com o MPC 
– Departamento de Práticas de Negócio e 
Conformidade do Consultor.

O Consultor Independente deverá qualificar-se para a 

Viagem de Incentivo de acordo com o nível do seu 
status em janeiro de 2020 (inicio da promoção).

Bônus de maio não é válido para qualificação pelo 
método acumulativo para SP e acima.

Para fins informativos, a Herbalife anunciará 
publicamente os respectivos nomes dos participantes e 
contemplados por meio de seus canais oficiais de 
comunicação. Os participantes contemplados 
concordam em ceder gratuitamente neste ato os 
direitos de uso de sua imagem e som de voz a Herbalife 
sem nenhum ônus. 

Contratos Associados/divórcio: os novos contratos poderão utilizar até 100% 
do Volume do contrato original para qualificação do novo contrato.

Serão considerados na qualificação os 2 Novos Supervisores de primeira 
linha, qualificados a Supervisor a partir de 1º/fev/2020 até 1º/jan/2021. 
Supervisores que perderem a requalificação de 2021 não serão 
considerados.

Não serão considerados na qualificação os Novos Supervisores adquiridos 
por mudança de linhagem após a requalificação de 2021.

As alocações serão realizadas de acordo
com o status e disponibilidade da categoria de apartamentos no momento 
do registro.

A Herbalife não tem como garantir a disponibilidade de apartamentos triplos 
ou quádruplos a todos os qualificados devido à quantidade limitada de 
quartos nesta categoria.

Todos os qualificados que optarem por participar sozinhos da viagem de 
incentivo, serão alocados em quartos compartilhados.

Aguarde regulamento completo a respeito do sistema de valores para 
hospedes adicionais no mesmo quarto (sujeito a disponibilidade).

Sistema de All Inclusive de acordo com as políticas do Resort, válido somente 
para as dependências dos bares e restaurantes no interior do resort nos 
horários e locais preestabelecidos. Alimentação e bebidas servidas em taças 
ou doses.

O acesso ao resort será permitido após as 12h da data de check-in, sendo 
que os quartos serão liberados a partir das 15h, mediante disponibilidade do 
hotel.

O check-out deverá ser realizado no máximo até às 10h.

A entrada e a saída em horário diferentes dos citados acima estarão sujeitos 
a cobrança.

REGULAMENTO


