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Bản khảo sát mua lại hàng tồn 
 

 

Họ và tên:               
 

Mã số Herbalife:     
 

Ngày:  
 
 

Chúng tôi đã nhận được yêu cầu mua lại một số sản phẩm Herbalife của bạn. Chúng tôi 

rất quan tâm đến việc hỗ trợ cho các Thành Viên Herbalife thành công trong hoạt động kinh 

doanh của mình, do vậy, chúng tôi xin phép tìm hiểu lí do vì sao bạn quyết định chấm dứt 

công việc kinh doanh đó. 

 
Vui lòng cung cấp cho chúng tôi ý kiến và đánh giá của bạn. Đó sẽ là những thông tin 

quý báu giúp chúng tôi hỗ trợ các Thành Viên của Herbalife ngày càng tốt hơn. 

 
1.  Ba lí do quan trọng nhất khiến anh/chị quyết định chấm dứt hoạt động Mã Số Thành 

Viên Herbalife? 
 

Không đạt được mục tiêu sức khỏe hoặc 

giảm cân đã đề ra sau khi sử dụng sản phẩm       [  ] 

Herbalife 

Gặp khó khăn trong việc bán sản phẩm và          
[  ]

 

doanh số cá nhân 

 

Không hiểu tất cả các yêu cầu của công việc kinh 

doanh trước khi kí vào đơn đăng ký trở thành     [  ] 

Thành Viên 

Thiếu sự hỗ trợ, huấn luyện và giao tiếp với 

người bảo trợ...................................................  
[  ]

 

Tài chính giới hạn để mua sản phẩm................[  ] 

Mâu thuẫn quyền lợi với các cam kết khác ......  [  ] 

Lí do khác (vui lòng ghi rõ): ............................   [  ] 
 

 
 

2. Trong những thông tin bên dưới, bạn cho rằng điều gì sẽ là động lực khiếu bạn muốn 

phục hồi Mã Số Thành Viên của mình? 

 
Đào tạo thêm về kinh doanh và bán sản 

phẩm........................................... 
[  ]

 

Huấn luyện thêm về các quy tắc và quy 

định của Herbalife 

.................................................. 
[  ]
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Thêm các công cụ trực tuyến về quảng 

bá và kinh doanh ...................... 
[  ]

 

Tăng cường hỗ trợ, huấn luyện và giao tiếp 

từ người bảo trợ ............................................. 
[  ]

 

Khác(vui lòng ghi rõ): ..................................... [  ] 

3.    Bạn có là từng khách hàng của Herbalife 

trước khi trở thành Thành Viên không? 
 
 

Có, tôi đã từng là khách hàng của Herbalie trước 

đây .................................................................... 
[  ]

 

Không, trước đây tôi không là khách hàng của 

Herbalife ........................................................ 
[  ]

 
 

 
 

4.       Bạn hoặc gia đình có dùng sản phẩm Herbalife một cách đều đặn không? 

 
Có, tôi (chúng tôi) sử dụng sản phẩm Herbalife 

một cách đều đặn............................................. 
[  ]

 

Không, tôi (chúng tôi) không dùng sản phẩm 

Herbalife đều đặn ............................................ 
[  ]

 

Nếu trả lời Có, đi đến câu số 5; nếu Không, 

đi đến câu số 6 
 
 

 
5.       Sản phẩm Herbalife: 

 
Đồng ý Không 

Cực kỳ hiệu quả ............................................. [  ]     [  ] 

Mùi vị tuyệt vời (lắc/uống) .............................. [  ]     [  ] 

Dễ dàng pha chế và/hoặc sử dụng .................... [  ]     [  ] 

Bao bì/đóng gói tốt ............................      [  ]     [  ] 
 

 

6.       Sản phẩm Herbalife: Đồng ý Không
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Dễ mua ...........................................................  [  ]     [  ] 

Dễ bán lẻ ........................................................  [  ]     [  ]  

Giá cả hợp lí ………………….……………..   [  ]     [  ]  

Đắt .................................................................   [  ]      [  ]  

Chất lượng tốt so với giá tiền................................ [  ]     [  ] 
 

 
 

7.       Chọn 1 điều bạn thấy khó thực hiện nhất trong thời gian làm Thành Viên? 

 
Tìm kiếm khách hàng mới ..............................  [  ]  

Hỗ trợ khách hàng t hự c  h iệ n  mụ c  t iê u  c ủ a  họ  .........  [  ]  

Tuyển dụng Thành Viên mới........................  [  ]  

Duy trì tuyến dưới …………………….             [  ] 

8.  Chọn 1 mô tả chính xác nhất về người bảo trợ của bạn? 

 
Sẵn lòng hỗ trợ khi tôi cần ............  [  ] 

Huấn luyện, hướng dẫn và cung cấp cho tôi các thông   [  ] 

tin từ công ty ................................................... 

Động viên tôi và những người khác …………   [  ] 

Chưa quen với công việc kinh doanh và vẫn đang học hỏi      [  ] 

Không phải luôn sẵn lòng giúp đỡ …………..   [  ] 

Thỉnh thoảng cung cấp một vài thông tin không hoàn chỉnh           [  ] 

Khác (vui lòng ghi rõ): ....................................  [  ] 
 
 
 

9.       Chọn một mô tả chính xác nhất về cách bạn biết về Herbalife. 

 
Bạn bè ............................................................ [  ]  

Thư từ ............................................................. [  ]  

Thư điện tử......................................................  [  ]  

Điện thoại........................................................ [  ]  

Tờ bướm/tờ rơi ...............................................  [  ]  

Trang web của Herbalife..................................  [  ]  

Quảng cáo truyền hình ……….………………   [  ]  

Quảng cáo trên báo .........................................  [  ] 

Một sự kiện do Herbalife hoặc Thành Viên         [  ]  

Herbalife tổ chức ............................................. 

Khác (vui lòng ghi rõ): ……………………...    [  ] 
 

 
 

10.     Chọn một  l í do chính đã khiến bạn quyết định trở thành Thành Viên Herbalife? 
 

Mua sản phẩm dùng cho cá nhân với mức giá     [  ]   

chiết khấu...........................................  

Tăng thêm thu nhập và cơ hội kiếm được           [  ]  

mức thu nhập cao hơn ..................................... 

Làm chủ bản thân và có cơ hội làm việc tại        [  ] 

nhà  ................................................................. 
 



4  

 

11.     Bạn có tham gia vào hoạt động nào dưới đây không? 

 
Nhóm Dinh Dưỡng .....................................  [  ]  

Dùng thử sản phẩm .........................................  [  ]  

Phương pháp truyền thống (dùng, đeo, nói)......  [  ]  

Không phương pháp nào cả …………….......     [  ]  

Khác(vui lòng ghi rõ): .…………………….      [  ] 

12.     Bạn có sẵn lòng giới thiệu khách hàng tiềm năng với nguời 

bảo trợ của mình? 
 
 

Rất sẵn lòng ……………………………….      [  ] 

Có thể .…………………………………….     [  ] 

Không thích lắm .…………………………..     [  ] 

Không ……………………………………...     [  ] 
 

 
 

13.      Bạn có sẵn lòng giới thiệu về sản phẩm cuả Herbalife cho các khách hàng tiềm năng khác 

của mình? 
 
 

Rất sẵn lòng ……………………………….      [  ] 

Có thể .…………………………………….     [  ] 

Không thích lắm .…………………………..     [  ] 

Không ……………………………………...     [  ] 


