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Känner du till Herbalife Nutritions olika promotions?
Vet du vad som menas? Vilka gäller för dig?
Vilka går du för själv?
Vet du hur du ligger till själv?
Kan du förklara för det dina medlemmar?

Promotions
&
Kvalificeringar

Översikt av Herbalifes nu pågående promotons och kvalificeringar
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Kick Start Promotion
MAP Promotion*
MAP Sponsor Promotion
40-årsjubileumspromotionen
Green Star Promotion
Leadership Friday och Royalty School på Kick Off 2020
Active World Team School
Herbalife Nutrition Vacation 2020

9.

Dessa promotion annonseras ut på www.Myherbalife.se och i Herbalifes
nyhetsmail där också fullständiga regler och förklaringar finns.
(M.a.o. Smart att samla dessa nyhetsbrev på samma ställe..)

“MAP” (Member activation Program) och “QP” (Qualified Producer) är i princip samma sak. QP är en nivå i
marknadsplanen och MAP är ett promotionnamn För båda två gäller att man skall ackumulera 2500vp under
en löpande 3-månadersperiod men för MAP gäller att minst 1000 poäng av dessa 2500 måste vara ppv
(personally purchased voloume eller personligt inköpta volympoäng på svenska

Kick Start Promotion
Kvalificering:
Öka dina personligt inköpta volympoäng med 250 ppv* 3 månader i rad
sep, okt, nov eller okt, nov, dec jämfört med vad du hade för ppv i augusti.
* ppv=Personally purchased volume eller personligt inköpta volympoäng på svenska
Öppen för: Alla Medlemmar (Y) ☺
Baseline: (Jämförelsemånad)
Augusti månads ppv (Hade du 0 ppv i augusti, så är din baseline 0)
Belöning: (Förutom ökade inkomster och att man klättrar i Marknadsplanen)
Exklusiv Herbalife Nutrition thermoflaska

MAP – Member Activation Program
Kvalificering:
Ackumulera själv tillsammans med dina medlemmar 2500 pv under en löpande 3-månadersperiod
varav 1000 poäng måste vara personligt inköpta volympoäng (ppv)
Öppen för: Alla Medlemmar som ännu inte blivit Supervisor eller kvalificerat sig för MAP tidigare i
någon form
Kvalificeringsperiod: Löpande
Belöning: (Förutom ökade inkomster och att man klättrar i Marknadsplanen)
Biljett till nästa nationella Herbalifeevent. (Kick Off eller Summer Spectacular) Pris ca. 900:- men
värde oändligt stort!

MAP Sponsor Promotion (aug-dec)

•
•

För vem: För alla!
Kvalificering*: Ackumulera själv 2500 pv under en
tremånadersperiod och hjälp 1, 2, 3 eller flera 1:st line medlemmar
att kvalificera sig MAP någon gång under kvalificeringsperioden.
Måste alltså inte vara under samma period som du gör dina 2500 vp.
• Belöning: (Förutom ökade inkomster och att man klättrar i
Marknadsplanen)
Inte bestämt ännu, men säkert något fint! ☺
*För både dig och den du hjälper kvalificera MAP måste era PV bestå av
minst 1000 ppv

Supervisor Jacket Promotion (aug-dec)
JACKET
PROMOTION
Fully Qualified Supervisors - look here!
Increase your customer and downline
focus to qualify for a branded quality
Jacket!

*Den person du hjälper att
kvalificera till MAP behöver inte
göra det under dina
kvalificeringsmånader, utan kan
göra det när som helst inom
kvalificeringsperioden

Denna promotion
översätter jag inte
eftersom personer
som är aktuella för
denna promotion,
alltså Supervisors
och uppåt bör har
blivit bekanta med
termenelogin

REGLER:
Kick Off 2020 är öppet för alla Medlemmar under lördag och söndag.
LEADERSHIP DAY
Alla Medlemmar som uppnår 3 X 25000VP tre månader i rad under kvalificeringsperioden.
Kvalificeringsperiod: Volymmånaderna september – december, 2019.
ROYALTY SCHOOL
Kvalificering: 3 x 2500VP + RO en av dessa månader.
Kvalificeringsperiod: Volymmånaderna september – december, 2019.

GREEN STAR PROMOTION
Tar du med dig nya Medlemmar från din första linje som aldrig deltagit på ett nationellt event tidigare får du ett erkännande. Bonusen är att du kan öka din
Herbalife Nutrition verksamhet.
Nya Medlemmar får en Green Star knapp vid eller efter registrering.
För varje Medlem i din första linje som har köpt en New Member biljett samt deltar på Kick Off 2020, får du som sponsor en Green Star knapp med stjärna som
indikerar hur många personligt sponsrade nya Medlemmar som deltar på eventet.
Green star promotion ny Medlem (som aldrig deltagit på ett nationellt event):
Får biljett till Kick Off 2020 för endast 495 kr.
GREEN STAR PROMOTION FÖR SPONSOR
Nivå 1 – Har du 1 ny Medlem i din första linje med dig på Kick Off 2020, så får du en Green Star knapp med 1 stjärna.
Nivå 2 - Har du 2 nya Medlemmar i din första linje med dig på Kick Off 2020, så får du en Green Star knapp med 2 stjärnor.
Nivå 3 - Har du 3 nya Medlemmar i din första linje med dig på Kick Off 2020, så får du en Green Star knapp med 3 stjärnor och en VIP reception.
Som sponsor får du erkännande efter hur många Medlemmar i din första linje som du tar med på Kick Off 2020. Bonus är att du kan öka din verksamhet.
5K & 10K CLUB
Få VIP behandling på Kick Off genom att kvalificera dig till 5K eller 10K- promotion.
Hur? Uppnå 5000TVP tre månader i rad under kvalificeringsperioden.
Kvalificeringsperiod: Volymmånaderna september – december, 2019.
VIP RECEPTION LÖRDAG:
Green Star promotion nivå 3 och 5K & 10K Club.

Regler:
Qualification: Active World Team 2019 or Active World Team 2020 (up to Feb 2020 volume month) or TAB Team
Member with 3 consecutive months of minimum 1.000 RO in 2019.
Qualify for Active World Team 2019
Complete ALL of the following three qualifications in any consecutive six-month period, from August 2018 through
December 2019:
2,500 Total Volume Points in each of four consecutive months
10,000 Total Volume Points in one month OR
5,000 Total Volume Points in any two months during the qualification period
500 Royalty Points in one month
At least one of the months has to be completed in year 2019.
Qualify for Active World Team 2020 (up to Feb 2020 volume month)
Complete ALL of the following three qualifications in any consecutive six-month period, from August 2019 through
February 2020:
2,500 Total Volume Points in each of four consecutive months
10,000 Total Volume Points in one month OR
5,000 Total Volume Points in any two months during the qualification period
500 Royalty Points in one month
At least one of the months has to be completed in year 2020.

Nog enklast att klicka på bilden för att
komma hemsidan som beskriver vad det
är och vad kvalificeringen är.

Denna promotion
översätter jag inte
eftersom personer
som är aktuella för
denna promotion,
alltså Supervisors
och uppåt bör har
blivit bekanta med
Termenelogin
redan

