ĐỒNG HÀNH CÙNG THỂ THAO VIỆT NAM

•

Herbalife Nutrition tự hào là nhà tài trợ dinh dưỡng chính thức của Ủy Ban Olympic Việt Nam
(VOC) kể từ năm 2012 đến 2016 và tiếp tục đồng hành cùng VOC trong giai đoạn 2017-2021.
Thông qua sự hợp tác này, Herbalife Nutrition đặt mục tiêu hỗ trợ các vận động viên Việt
Nam đạt được những thành tích cao hơn trong các sựu kiện thể thao khu vực và quốc tế.
Herbalife Nutrition cung cấp các sản phẩm dinh dưỡng đa dạng đáp ứng nhu cầu các vận
động viên chuyên nghiệp, đồng thời tư vấn dinh dưỡng và hỗ trợ huấn luyện cho các vận
động viên và huấn luyện viên Việt Nam.

•

Trong giai đoạn 2012 to 2016, Herbalife Nutrition đã đồng hành cùng VOC trong nhiều sự
kiện thể thao quốc tế, bắt đầu với Olymic London.

•

Tháng 7/2013: Herbalife Nutrition trở thành nhà tài trợ dinh dưỡng cho Đoàn Thể Thao Việt
Nam tham dự SEA Games lần thứ 27 tại Myanmar 2013. Theo đó, Herbalife Nutrition đã cung
cấp các sản phẩm bổ sung dinh dưỡng và chương trình tư vấn dinh dưỡng trong 05 tháng cho
gần 800 vận động viên thuộc 29 bộ môn tham dự SEA Games 27.

•

Tháng 5/2014: Herbalife Việt Nam là nhà tài trợ dinh dưỡng chính thức cho đoàn thể thao
Việt Nam tham dự ASIAD 17 diễn ra tại Incheon, Hàn Quốc. Theo đó, Herbalife Nutrition tài
trợ sản phẩm cũng như chương trình tư vấn và huấn luyện dinh dưỡng cho hơn 200 VĐV và
60 HLV được lựa chọn tập huấn và chuẩn bị tham gia ASIAD.

•

Tháng 6/2014: Herbalife Nutrition tài trợ cho đội Điền Kinh Nữ đi huấn luyện tại Trung tâm
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•

Trong năm 2016, Herbalife Việt Nam là nhà tài trợ dinh dưỡng chính thức cho VOC cũng như
Paralympic thi đấu tại Olympic Rio and Paralympic Rio. Trong mùa Thế Vận Hội này, đoàn Việt
Nam tự hào đạt các thành tích cao nhất trong lịch sử thể thao Việt Nam như: Đội Olympic đạt
01 Huy Chương Vàng và 01 Huy Chương Bạc Môn Bắn Súng; Đội Paralympic đạt 01 Huy
Chương Vàng và 01 Huy Chương Đồng Môn Cử Tạ, 01 Huy Chương Bạc Môn Bơi Lội, và Một
Huy Chương Đồng môn Điền Kinh.

•

Năm 2017, Herbalife Việt Nam tự hào tiếp tục hỗ trợ Ủy Ban Olympic Việt Nam tổ chức Ngày
Chạy Olympic nhằm nâng cao ý thức cộng đồng về giá trị và vai trò của việc rèn luyện thể dục
thể thao trong việc bảo vệ và nâng cao sức khỏe cộng đồng, cổ súy một lối sống năng động và
lành mạnh.

•

Chúng tôi cũng rất tự hào là người bạn đồng hành dinh dưỡng cho thể thao Việt Nam trong
SEA Games 29 sẽ diễn ra vào tháng 8/ 2017 tại Malaysia.

