Tài trợ LA Galaxy
Herbalife là Nhà Tài Trợ Dinh Dưỡng Chính Thức của CLB LA Galaxy, đội bóng của một số cầu thủ
bóng đá nổi tiếng thế giới, bao gồm Landon Donovan, Robbie Keane, and Omar Gonzalez. Điều này
càng khẳng định tính cam kết mạnh mẽ Herbalife đối với lợi ích của cuộc sống năng động khỏe
mạnh.
Lợi ích chính của Việc Tài trợ Herbalife đối với CLB LA Galaxy





A gre Mở ra một cánh cửa lớn và khởi đầu cuộc trò chuyện.
Khách hàng và Thành Viên tiềm năng muốn sử dụng cùng sản phẩm dinh dưỡng như các
vận động viên đẳng cấp thế giới.
Một cách đáng đưa tin để thảo luận về sản phẩm Herbalife® với khách hàng của bạn.
Một cơ hội kết nối với bố mẹ, vì bóng đá là một môn thể thao phổ biến với những chàng trai
và những cô gái trẻ trên khắp thế giới.

Đưa ra sự phấn khích với những nỗ lực tiếp cận cộng đồng của bạn bằng cách đề cập đến sản
phẩm Herbalife® là sự lựa chọn dinh dưỡng của các vận động viên đẳng cấp thế giới. Ví dụ, gởi thư
mời cho khách hàng và khách hàng tiềm năng sử dụng thử sản phẩm Herbalife® - những sản
phẩm tuyệt vời được sử dụng bởi CLB Los Angeles Galaxy

Thông tin thêm về Herbalife:
Herbalife Ltd. là công ty kinh doanh toàn cầu chuyên cung cấp các sản phẩm kiểm soát cân nặng,
bổ sung dinh dưỡng và chăm sóc cá nhân hướng đến lối sống khỏe mạnh. Các sản phẩm của
Herbalife đã có mặt tại hơn 80 quốc gia thông qua mạng lưới các Thành viên độc lập.
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Công ty còn hỗ trợ Quỹ gia đình Herbalife và chương trình Casa Herbalife để mang đến những bữa
ăn dinh dưỡng tốt cho trẻ em. Để biết thêm thông tin chi tiết về Herbalife, vui lòng truy cập trang
web: http://ir.Herbalife.com. Herbalife khuyến khích các nhà đầu tư truy cập trang web của công ty
thường xuyên vì tất cả những thông tin mới sẽ được cập nhật tại trang web này
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