
 

Мен Herbalife Nutrition Тәуелсіз серіктесінің мәртебесі туралы нені білуім керек? 

 

Қалай қатыса 

аламын? 

Herbalife Nutrition Тәуелсіз серіктесі бола тұра, Сіз: 

• Herbalife Nutrition өнімдерін жеке өзіңіздің пайдалануыңыз үшін жеңілдікпен сатып ала аласыз. 

• Herbalife Nutrition өнімін сату және бөлшек табыс табу арқылы бизнес құра аласыз.  

• Herbalife Nutrition өнімдерін жеке өздері пайдалану немесе клиенттерге сату үшін алғысы келетін жаңа 
Тәуелсіз серіктестерді тарту арқылы бизнес құра аласыз.  

 
Егер Сіздің мақсатыңыз -  Herbalife Nutrition өнімдерін жеңілдікпен алу ғана болса, онда біз Сізге  Herbalife 
Nutrition компаниясына Таңдаулы Тұтынушы ретінде қосылуды ұсынамыз. Көптеген адамдар 2,750 теңгеден 
тұратын  Таңдаулы Тұтынушы жиынтығын сатып алып, бизнесті дамытпайды.  Таңдаулы Тұтынушы кез келген 
уақытта 9,190 теңгеден тұратын Өтпелі жиынтықты сатып алу мүмкіндігіне ие болады, бұл оған Тәуелсіз 
серіктес болуға және бизнесті дамытуға жол ашады. 

Бизнес- 
мүмкіндіктер 
туралы нені 
білуім керек? 

• Тәуелсіз серіктестен өнімдерді міндетті түрде сатып алу талап етілмейді – бұған 11,941.00 теңгеден 
тұратын Тәуелсіз серіктес жиынтығы кірмейді. 

• Тәуелсіз серіктестер бизнесті жүргізу әдісін және осы қызметке қанша уақыттарын бөле алатындығын 
өздері таңдайды. 

• Көптеген адамдар Herbalife Nutrition  компаниясындағы бизнесті кішігірім қосымша табыс табу  үшін бастайды. 
Олар өнімдерді өздерінің таныстарына сатады және бұл бизнеске көп уақыт жұмсамайды.  

• Бизнестен табыстың болатындығына кепілдік берілмейді. Кез келген басқа бизнестегі тәрізді кейбір 
Тәуелсіз серіктестер табысқа қол жеткізеді, ал кейбіреулері табысқа жетпейді. 

• Herbalife Nutrition компаниясымен бірге оңтайлы бизнес құру мықты қабілеттер, ынталы жұмыс пен 
уақытты талап етеді.  

Қалай табыс 
табуыма болады? 

 

Ұсынылған бөлшек баға 10,203.00 Теңге 

Тәуелсіз Серіктестің 
бағасы 
(бастапқы жеңілдігімен 
жеткізу құны мен 
салықтарды қоспағанда) 

7,899.00 Теңге 

Ықтимал табыс 2,304.00 Теңге 

Сіз өзіңіз жеңілдікпен алатын  Herbalife 
Nutrition өнімдерін сату арқылы табыс таба 
аласыз. Сізге берілетін бастапқы жеңілдік 
шамамен 25%-ды құрайды. Қаншалықты көп 
өнім сатсаңыз, жеңілдігіңіз соншалықты көп 
болады, жеңілдіктің ең жоғары мөлшері 
50%-ды құрайды.  Мысалы, оң жақта  
Herbalife Nutrition компаниясының үлкен 
сұранысқа ие өнімі - Формула 1 коктейліне 
берілетін бастапқы жеңілдік көрсетілген: 
 

• Мысалы, егер Сіз коктейльді бастапқы жеңілдікпен сатып алып, ұсынылған бөлшек баға арқылы 10 
банка коктейль сатсаңыз, Сіз өзіңіздің шығындарыңыз, жеткізу құны мен салықтарды қоспағанда 
23,040.00  теңге пайда таба аласыз. 

• Сондай-ақ, Сіз өзіңіз олардың демеушісі болатын Тәуелсіз серіктестердің сатылымдарынан табыс таба 
аласыз. 

• Жаңа Тәуелсіз серіктестер тарту және оларға демеуші болумен ғана айналыса отырып, Сіз табысқа жете 
алмайсыз. 

Түрлі табыстан 
бөлек, өзім 
олардың 
демеушісі 
болатын Тәуелсіз 
серіктестердің 
сатылымдарынан 
қандай табысқа 
ие боламын?   

2020 жылы кемінде 1 жыл ішінде осы мәртебеге ие болған Тәуелсіз серіктестердің саны 23,642 адамды құраған. 
Бөлшек табыстан бөлек, олардың 19%-ы немесе 4,429 адам өздері демеуші болған Тәуелсіз серіктестердің 
сатылымдарынан сыйақылар немесе бонустарға ие болған.  Төменде шығындарды есепке алусыз табыстар 
көрсетілген:  
 

1+жыл жұмыс істеген Тәуелсіз серіктестер (4,429) 

50% (шамамен 2,215) 60,979 теңгеден астам пайда тапқан 

ТОП 10% (шамамен 443) 1,203,552 теңгеден астам пайда тапқан 

ТОП 1% (шамамен 44) 16,298,275 теңгеден астам пайда тапқан 

 

2020 жылы ТОП 1% Тәуелсіз серіктестерінің Herbalife Nutrition бизнесін жүргізу мерзімі 6 жылдан 27 жылға 
дейінгі аралықты құраған. 

Herbalife Nutrition 
бизнесі маған 
қолайлы 
болмаған 
жағдайда, не 
істеймін? 

• Сіз  Herbalife Nutrition компаниясымен Шартты кез келген уақытта тоқтата аласыз. Егер Сіз Шартты оның 
жасалған күнінен бастап 90 күннің ішінде бұзатын болсаңыз, онда Сіз Herbalife Nutrition Тәуелсіз серіктесі 
жиынтығының толық құнын ала аласыз. 

• Егер Сіз Шартты бұзатын болсаңыз, өзіңіз соңғы жылда сатып алған және тауар пішіні сақталған 
өнімдерді қайтара аласыз және олардың толық құнын аласыз. Сонымен бірге компания жеткізу құнын 
төлеп береді. 

 

Қосымша ақпаратты 8 800 080 50 30 арқылы таба аласыз. 

HERBALIFE NUTRITION КОМПАНИЯСЫНЫҢ ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ HERBALIFE NUTRITION ТӘУЕЛСІЗ СЕРІКТЕСТЕРІНЕ 2020 
ЖЫЛЫ ТӨЛЕГЕН СЫЙАҚЫНЫҢ ОРТАША ДЕҢГЕЙІ ТУРАЛЫ ЖЫЛ САЙЫНҒЫ ЕСЕП 

 



 

Что мне следует знать о статусе Независимого Партнера Herbalife Nutrition?  

 

Как я могу 

участвовать? 

Являясь Независимым Партнером Herbalife Nutrition, Вы можете: 

• Приобретать продукты Herbalife Nutrition со скидкой для личного потребления. 

• Строить бизнес, продавая продукцию Herbalife Nutrition и получая розничный доход.  

• Строить бизнес, привлекая новых Независимых Партнеров, которые хотят приобретать продукты Herbalife 
Nutrition для личного потребления или продажи клиентам.  

 
Если Ваша единственная цель – это получение скидки на продукты Herbalife Nutrition, то мы можем предложить 
Вам присоединиться к Herbalife Nutrition в качестве Привилегированного Клиента. Большинство людей 
приобретают набор Привилегированного Клиента стоимостью 2,750 тенге и не развивают бизнес. В любой 
момент Привилегированный Клиент может приобрести Переходный набор стоимостью 9,190 тенге, что 
позволит ему стать Независимым Партнером и развивать бизнес.  

Что мне следует  
знать о бизнес-
возможностях? 

• От Независимого Партнера не требуется обязательное приобретение продуктов, за исключением Набора 
Независимого Партнера стоимостью 11,941.00 тенге. 

• Независимые Партнеры самостоятельно определяют способ ведения бизнеса и количество времени, 
которые они готовы посвятить этой деятельности. 

• Большинство людей начинают бизнес с Herbalife Nutrition для получения небольшого дополнительного 
дохода. Они продают продукты своим знакомым и уделяют бизнесу небольшую часть своего времени. 

• Доход от бизнеса не гарантирован. Как и в любом другом бизнесе, некоторые Независимые Партнеры 
добиваются успеха, а некоторые нет.  

• Построение успешного бизнеса с Herbalife Nutrition требует навыков, усердной работы и времени.  

Как я могу 
заработать? 

 

Рекомендуемая 
розничная цена 

Тенге 10,203.00 

 
Цена Независимого 
Партнера  
(с первоначальной скидкой 
без учета стоимости 
доставки и налогов) 

 
Тенге 7,899.00 

Возможный доход Тенге 2,304.00 

Вы можете получать доход, продавая 
продукты Herbalife Nutrition, которые Вы 
сами приобретаете со скидкой. Ваша 
первоначальная скидка составляет 
примерно 25%. Чем больше продукта Вы 
продаете, чем больше Ваша скидка, 
максимальный размер которой составляет 
50%. Например, справа показана 
первоначальная скидка на коктейль Формула 
1, продукт-бестселлер Herbalife Nutrition: 
 

• Например, если Вы приобретаете коктейль с первоначальной скидкой и продаете 10 банок по 
рекомендованной розничной цене, Вы можете заработать 23,040.00  тенге без учета Ваших расходов, 
стоимости доставки и налогов. 

• Вы также можете получить доход с продаж Независимых Партнеров, Спонсором которых Вы являетесь.  

• Вы не можете получить доход, занимаясь исключительно привлечением и спонсированием новых 
Независимых Партнеров. 

Помимо розничных 
доходов, какой доход 
я могу получить с 
продаж Независимых 
Партнеров, 
спонсором которых я 
являюсь? 

В 2020 году количество Независимых Партнеров, имеющих данный статус минимум в течение 1 года, 
составило 23 642 человек. Помимо розничного дохода, 19% или 4429 из них, получили вознаграждения или 
бонусы с продаж Независимых Партнеров, Спонсорами которых они являются. Ниже приведены их доходы без 
учета расходов: 
 

Независимые Партнеры 1+ год (4429) 

50% (около 2215) заработали более 60,979 тенге 

ТОП 10% (около 443) заработали более 1,203,552 тенге 

ТОП 1% (около 44) заработали более 16,298,275 тенге 

 
В 2020 году срок ведения бизнеса Herbalife Nutrition ТОП 1% Независимых Партнеров составил от 6 до 27 лет. 

Что делать, если мне 
не подошел бизнес с 
Herbalife Nutrition? 

• Вы можете расторгнуть Договор с Herbalife Nutrition в любой момент. Если Вы расторгаете Договор в течение 
90 дней с момента его заключения, Вы можете получить полное возмещение стоимости Набора Независимого 
Партнера Herbalife Nutrition. 

• Если Вы расторгаете Договор, Вы можете вернуть продукты, сохранившие товарный вид, 
приобретенные Вами в течение последнего года, и получить полное возмещение их стоимости. 
Компания также оплачивает доставку. 

 
Дополнительную информацию Вы можете получить по телефону 8 800 080 50 30. 

ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О СРЕДНЕМ УРОВНЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ, ВЫПЛАЧЕННЫХ КОМПАНИЕЙ HERBALIFE NUTRITION 
НЕЗАВИСИМЫМ ПАРТНЕРАМ HERBALIFE NUTRITION В КАЗАХСТАНЕ В 2020 ГОДУ 
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