
 

CUỘC THI “THỬ THÁCH 60 NGÀY CÙNG BODYKEY” 

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ THỬ THÁCH: 

Thử thách 60 ngày cùng BodyKey được tạo ra với mục đích khích lệ và cổ vũ tinh thần những người đang sử 
dụng giải pháp quản lý cân nặng BodyKey để hướng tới mục tiêu cân nặng lý tưởng cùng sức khỏe tối ưu. 
Sau khi hoàn thành 60 ngày thử thách, ngoài thành công về việc thay đổi cân nặng, vóc dáng của bản thân để 
có được môt cuộc sống tốt đẹp hơn, người chơi còn có cơ hội giành được giải thưởng đặc biệt là 1 chuyến du 
lịch đến Cố Đô Bagan, Myanmar & các giải khuyến khích: 

-  45 phiếu mua hàng Amway trị giá 2.000.000VNĐ/phiếu. 
-  06 chiếc xe đạp thể thao hiệu Jett trị giá 5.000.000VNĐ/chiếc. 

1. Thời gian diễn ra chương trình: Từ 01/08/2019 đến 1/11/2019. 

 

Thời gian dự kiến cho chuyến du lịch Bagan, Myanmar: 26-28/12/2019. 

**Thời gian của chuyến đi có thể thay đổi tùy tình hình thực tế. 

**Lưu ý: 

- Trong vòng 7 ngày sau khi kết thúc thử thách 60 Ngày trên ứng dụng, tất cả các NPP phải thực hiện 
việc cân đầu ra để hoàn thành Thử Thách 60 Ngày. 

- Trong vòng 7 ngày thực hiện cân đầu ra, các anh chị NPP phải đăng tải hình ảnh/bài viết lên 
website booking http://booking.bodykey.com.vn  



 

2. Thể lệ chương trình và cách thức tính điểm: 

Thử thách gồm 4 thể lệ dành cho 4 đối tượng khác nhau: 

1. Đối tượng tham gia Nhóm thử thách tăng cơ giảm mỡ với BodyKey: Nhóm 4 người là Nhà 
Phân Phối & Khách hàng Nhà Phân Phối còn hoạt động của Công ty TNHH Amway VN. Nhóm 
có 4 thành viên (trong đó có 2 thành viên mới chưa từng mua bộ BodyKey có đồng hồ 
InBodyWATCH trước 30/4/2019). Trưởng nhóm phải là NPP cũ đã từng mua bộ BodyKey có 
đồng hồ InBodyWATCH. 

2. Đối tượng là Master Mentor, Mentor hoặc Trưởng nhóm (từ các nhóm tham gia thử thách 
giảm mỡ tăng cơ) tham gia dẫn dắt các nhóm thi Thử thách giảm mỡ tăng cơ: Cá nhân là Nhà 
Phân Phối đã được công ty công nhận là Master Mentor/The Mentor,Nhà Phân Phối đã từng 
mua bộ sản phẩm và dẫn dắt từ 2 nhóm trở lên. Nhiệm vụ của cá nhân là dẫn dắt các nhóm 
tham gia thử thách và đạt các giải thưởng của công ty đưa ra (nếu có). 

3. Đối tượng là các Trưởng Nhóm hoàn toàn mới tham gia dẫn dắt các nhóm thi thử thách tăng 
cơ giảm mỡ: Trưởng nhóm mới là những NPP còn hoạt động của Công ty TNHH Amway VN đã 
từng mua bộ sản phẩm của BodyKey trước đây nhưng chưa từng tham gia dẫn dắt nhóm trong 
các thử thách trước đây của BodyKey. Dẫn dắt từ 2 nhóm trở lên. 

4. Đối tượng là các thành viên trong nhóm thi thử thách tăng cơ giảm mỡ có hình thể đẹp: Là 
những NPP & KHNPP đang còn hoạt động của Công ty TNHH Amway VN và có mức độ cải 
thiện vóc dáng đẹp, cân đối và có sự thay đổi rõ rệt về hình thể trước và sau khi tham gia thử 
thách 60 Ngày cùng BodyKey. 

A. Nhóm thử thách tăng cơ giảm mỡ với BodyKey: dành cho người dùng BodyKey 
để tăng cơ giảm mỡ 

Chương trình gồm có 2 vòng: 

- Vòng 1 (Từ 2/08/2018 đến 1/11/2019): Thử thách quản lý cân nặng trong 60 ngày theo 
nhóm 

Tiêu chí Điểm Lưu ý 
Nhóm có phần trăm giảm mỡ nhiều nhất 
(Phần trăm giảm mỡ = khối lượng mỡ giảm sau 
60 ngày của cả nhóm/khối lượng mỡ ban đầu 
của cả nhóm x 100%) 

30 
 

Số lượng giảm mỡ tăng cơ phải dựa trên 
nguyên lý giảm mỡ tăng cơ của 
BodyKey. Không được giảm quá mức 
cân nặng sàn cho phép. 

Nhóm có phần trăm cơ tăng nhiều nhất 
(Phần trăm cơ tăng = khối lượng cơ tăng sau 60 
ngày của cả nhóm/khối lượng cơ ban đầu của cả 
nhóm x 100%) 

15  



Câu chuyện quản lý cân nặng thành công cùng 
BodyKey cần được nêu rõ và chi tiết thực tế: 
- Động lực của mỗi cá nhân và của nhóm khi 

tham gia thử thách.(5 điểm) 
- Cách thức & quá trình thực tế nhóm sử 

dụng BodyKey để hướng tới cân nặng và 
sức khỏe tối ưu của mình theo tiêu chí dễ 
mà vui.(10 điểm) 

- Cảm nhận của các thành viên trong nhóm 
về giải pháp quản lý cân nặng Bodykey. 
Giải pháp đã mang lại những giá trị gì cho 
bản thân và cộng đồng xung quanh bạn.(5 
điểm) 

- Nhóm đã từng bước xây dựng cộng đồng 
BodyKey của mình như thế nào và cảm 
nhận của nhóm về Cộng đồng BodyKey.(5 
điểm) 

25 Chia sẻ câu chuyện từ 500 đến 1000 từ, 
thể hiện đầy đủ những định hướng nội 
dung đã đề xuất. 
Các nhóm phải đăng tải bài viết lên 
trang 
web http://booking.bodykey.com.vn 
trong vòng 7 ngày sau khi nhóm kết 
thúc thử thách trên Ứng dụng.  
Hạn chót đăng tải bài viết 15/11/2019. 
**Các bài viết đăng tải sau thời gian 
này sẽ không được tính điểm. 

Điểm cộng: 
Nhóm có gửi hình chụp trước & sau khi tham 
gia thử thách theo hướng dẫn của Ban Tổ Chức. 
Điểm cộng được tính như sau: 
- Chụp đúng tư thế theo hướng dẫn: 5 điểm 
- Chất lượng hình ảnh từ 4Mb trở lên, rõ nét 

và không phản cảm: 5 điểm 
- Trang phục:  Mặc đồng phục thể thao 

BodyKey hoặc trang phục thể thao:10 điểm 
 

20  Các nhóm thi phải đăng tải hình ảnh 
lên trang 
web http://booking.bodykey.com.
vn trong vòng 7 ngày sau khi nhóm 
kết thúc thử thách trên Ứng dụng. 

  Hạn chót đăng tải hình ngày 
15/11/2019.  
**Các hình ảnh gửi sau thời gian 
này sẽ không được cộng điểm. 

 Hình ảnh đạt yêu cầu theo tiêu chí: 
- Ảnh toàn thân của mỗi thành viên & 

cả nhóm trước & sau khi tham gia 
thử thách (4 ảnh cá nhân của mỗi 
thành viên bao gồm: ảnh chụp phía 
trước, ảnh chụp ngang & ảnh chụp 
từ phía sau. Và 1 ảnh nhóm) 

- Trong ảnh, mỗi thành viên phải đeo 
đồng hồ InBodyWATCH. 
** Mọi hình ảnh gửi về cho Công ty 
không qua photoshop hoặc sử dụng 
bất kỳ ứng dụng nào nhằm mục đích 
hiệu chỉnh và thay đổi hinh ảnh 
thật. Nếu phát hiện bất kỳ người 
tham gia nào không tuân thủ các 
điều kiện này, Công ty có quyền hủy 
bỏ kết quả thi. 

(**) Nhóm có thành viên tham gia giải thể hình 10  

http://booking.bodykey.com.vn/
http://booking.bodykey.com.vn/


đẹp  
 

*Trong trường hợp có nhiều hơn 1 nhóm có tổng điểm bằng nhau, nhóm nào có % tăng cơ giảm 
mỡ nhiều hơn sẽ được ưu tiên. 

            * Công ty Amway có quyền từ chối kết quả nếu phát hiện có dấu hiệu gian lận trong kết quả thi    
cử hoặc kết quả không phù hợp với nguyên lý quản lý cân nặng của BodyKey. 

-Vòng 2 (Từ 2/12/2019 đến 6/12/2019): Phỏng vấn 15 nhóm có điểm cao nhất từ vòng 1 với 
nội dung: 

** Thời gian có thể thay đổi tùy tình hình thực tế. 

• Thuyết trình về câu chuyện quá trình giảm cân của nhóm với giải pháp quản lý cân nặng 
(QLCN) của Bodykey, quá trình dẫn dắt nhóm và xây dựng Cộng đồng BodyKey thành 
công của Trưởng Nhóm hoặc từng thành viên trong nhóm và tham gia hỏi đáp cùng ban 
giám khảo: 
o Quá trình hình thành nhóm, quá trình quản lý & phát triển nhóm, quá trình QLCN, sự 

tương tác của các thành viên trong nhóm cũng như sự dẫn dắt của Trưởng Nhóm như 
thế nào? Thuận lợi, khó khăn và cách khắc phục, các thông tin này cần được nêu chi 
tiêt, có hình ảnh cụ thể để chứng minh, những bài học rút ra. 

o Cộng đồng Bodykey đã được hình thành như thế nào? Các chương trình, hoạt động cụ 
thể của nhóm. Cần có hình ảnh thực tế về các hoạt động đội nhóm. 

o Nêu bật những thấu hiểu của nhóm về giải pháp QLCN Bodykey, giá trị thực tiễn của 
giải pháp & những giá trị cũng như giải pháp này đã góp phần phát triển sự nghiệp 
kinh doanh hoặc niềm tin của từng thành viên cùng Amway như thế nào? 

o Định hướng của nhóm và bản thân mỗi thành viên để phát triển “Cộng đồng 
BodyKey” & kinh doanh Bodykey hơn nữa. 

o Những ý kiến đóng góp có giá trị để phát triển và mở rộng Bodykey sẽ được ưu tiên 
cộng điểm và đánh giá cao. 

• Hình ảnh cá nhân và hình ảnh chụp cùng cả nhóm Trước-Sau khi tham gia Thử Thách. 
• Quá trình quản lý cân nặng (từ ngày 1 đến ngày 60) của cá nhân từng thành viên theo ghi 

nhận từ ứng dụng BodyKey.  
• Bài thuyết trình cần được làm bằng powerpoint. Trình bày sáng tạo, có nhiều hình ảnh 

minh họa và chi tiết sống động, thực tế sẽ là một lợi thế. 
• Tiêu chí chấm điểm phỏng vấn: 

-  Ban giám khảo là chuyên gia bên ngoài: 50% 
-  Ban giám khảo là công ty: 30% 
-  Kết quả vòng 1 của nhóm: 20% 

B. Thử thách dẫn dắt nhóm: dành cho Master Mentor, Mentor và Trưởng nhóm 
của nhóm tham gia quá trình tăng cơ giảm mỡ 

 



Chương trình gồm có 2 vòng: 

- Vòng 1 (Từ 2/08/2018 đến 1/11/2019): Thử thách dẫn dắt nhóm đạt được mục tiêu quản lý 
cân nặng thành công (giảm mỡ tăng cơ) 

 

Tiêu chí Điểm Lưu ý 
Số lượng nhóm dẫn dắt đã đăng ký tham gia 
thử thách nhiều nhất 

30 Mentor có số lượng nhóm dẫn dắt 
nhiều nhất sẽ được 30 điểm. Các 
mentor khác sẽ được tính điểm dựa 
trên tỷ lệ. 

Tỉ lệ nhóm dẫn dắt cân đầu ra thử thách giảm 
mỡ tăng cơ thành công 

30 Cân đầu ra thành công được hiểu là 
có chỉ số cân đo đầu vào & đầu ra 
của cả nhóm. Và nhóm có kết quả 
cân đầu ra khác biệt với cân đầu vào 
theo mục tiêu đề ra. 

Có ít nhất 1 nhóm tham gia thử thách thành 
công theo thang điểm: 
- Lọt vào top 30: 3 điểm 
- Lọt vào top 15: 7 điểm 
- Lọt vào top 6: 10 điểm 

20 
 

 

Duy trì vóc dáng cân đối: % mỡ sau 60 ngày 
phải duy trì ở ngưỡng bình thường, hoặc cải 
thiện theo hướng tăng cơ giảm mỡ 

10 Nam (10% - 20%); Nữ (18% - 28%) 
theo ứng dụng BodyKey 2.0 

(**) Có thành viên trong nhóm dẫn dắt lọt 
Top 15 Cá Nhân có thể hình đẹp 

10  

 

** Trong trường hợp Mentor có số điểm bằng nhau, Mentor nào dẫn dắt nhiều nhóm thành công 
hơn sẽ được ưu tiên. 

- Vòng 2 (Từ 2/12/2019 đến 6/12/2019): Phỏng vấn Top 15 cá nhân có điểm cao nhất từ vòng 1 sẽ 
tham gia phỏng vấn với nội dung: 

**Thời gian có thể thay đổi tùy tình hình thực tế. 

• Thuyết trình về câu chuyện thành công cùng BodyKey của nhóm và tham gia hỏi đáp cùng ban giám 
khảo: 

o Nêu bật chi tiết phương pháp tổ chức & kế hoạch dẫn dắt các nhóm để đảm bảo các nhóm 
đạt được mục tiêu đề ra & chiến thắng 

o Ứng dụng toàn bộ giải pháp BodyKey trong việc giảm mỡ tăng cơ và cách BodyKey giúp 
cải thiện lối sống của cá nhân và của nhóm. 

o BodyKey góp phần phát triển sự nghiệp kinh doanh cùng Amway như thế nào? 



o Cộng đồng Bodykey đã được hình thành như thế nào? Cảm nhận của bản thân & nhóm về 
xây dựng kinh doanh thông qua mô hình “Cộng đồng BodyKey”? Có hình ảnh và quá trình 
chi tiết để hình thành nên mô hình cộng đồng Bodykey của riêng bạn/ đội nhóm bạn 

o Định hướng của bản thân cũng như cách thức dẫn dắt nhóm để chia sẻ giải pháp QLCN 
BodyKey & phát triển BodyKey hơn nữa. 

o Những ý kiến đóng góp có giá trị cho sự phát triển của Bodykey sẽ được đánh giá cao và ưu 
tiên cộng điểm. 

• Hình ảnh nhóm “Trước” và “Sau” khi tham gia thử thách BodyKey. 

• Quá trình tăng cơ giảm mỡ (từ ngày 1 đến ngày 60) của từng thành viên theo ghi nhận từ ứng dụng 
BodyKey. 

• Bài thuyết trình cần được làm bằng powerpoint. Trình bày sáng tạo có nhiều hình ảnh minh họa và 
chi tiết sống động, thực tế sẽ là một lợi thế. 

• Tiêu chí chấm điểm phỏng vấn:  
- Ban giám khảo là chuyên gia bên ngoài: 50% 
- Ban giám khảo là công ty: 20% 
- Tỷ lệ nhóm dẫn dắt thành công: 30% 

C. Thử thách dành cho Trưởng nhóm mới xuất sắc tham gia dẫn dắt nhóm trong quá 
trình tăng cơ giảm mỡ lần đầu tiên 

             Chương trình gồm có 2 vòng: 

             - Vòng 1 (Từ 2/08/2018 đến 1/11/2019): Thử thách dẫn dắt nhóm đạt được mục tiêu quản lý cân 
nặng thành công (giảm mỡ tăng cơ) 

 

Tiêu chí Điểm Lưu ý 
Số lượng nhóm đăng ký tham gia thử thách nhiều 
nhất  

30 Trưởng nhóm là NPP chưa từng 
tham gia dẫn dắt nhóm các mùa thử 
thách 60 Ngày trước và dẫn dắt từ 2 
nhóm trở lên. 

Tỉ lệ dẫn dắt nhóm thành công: được tính dựa trên 
số lượng nhóm cân đầu ra/số lượng cân đầu vào 

30 Tỉ lệ dẫn dắt thành công của nhóm 
bằng hặc cao hơn tỉ lệ thành công 
trung bình của cả cuộc thi. 

Chia sẻ cảm nhận về lần đầu tiên trở thành 
Trưởng Nhóm & cách dẫn dắt nhóm phù hợp với 
nguyên lý BodyKey. 

30 Chia sẻ câu chuyện từ 500 đến 1000 
từ. 
Trưởng nhóm phải đăng tải bài viết 
lên trang 
web http://booking.bodykey.com.v
n trong vòng 7 ngày sau khi nhóm 

http://booking.bodykey.com.vn/
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kết thúc thử thách trên Ứng dụng.  
Hạn chót đăng tải bài viết 
15/11/2019. 
**Các bài viết đăng tải sau thời gian 
này sẽ không được tính điểm 

Điểm cộng: 
Gửi hình chụp trước & sau khi tham gia thử thách 
theo tiêu chí: 
- Chụp đúng tư thế theo hướng dẫn (2.5 điểm) 
- Chất lượng hình ảnh từ 4Mb trở lên, rõ nét & 

không phản cảm (2.5 điểm) 
- Trang phục:  Mặc đồng phục thể thao 

BodyKey hoặc đồ thể thao.(5 điểm) 

10  Trưởng Nhóm phải đăng tải hình 
ảnh lên trang 
web http://booking.bodykey.co
m.vn trong vòng 7 ngày sau khi 
nhóm kết thúc thử thách trên 
Ứng dụng. 

  Hạn chót đăng tải hình ngày 
15/11/2019.  
**Các hình ảnh gửi sau thời 
gian này sẽ không được cộng 
điểm. 

 Hình ảnh đạt yêu cầu theo tiêu 
chí: 

- Ảnh toàn thân của mỗi thành 
viên & cả nhóm trước & sau  khi 
tham gia thử thách (4 ảnh cá 
nhân của mỗi thành viên bao 
gồm: ảnh chụp phía trước, ảnh 
chụp ngang & ảnh chụp từ phía 
sau. Và 1 ảnh nhóm) 

Trong ảnh, mỗi thành viên phải đeo 
đồng hồ InBodyWATCH. 
** Mọi hình ảnh gửi về cho Công ty 
không qua photoshop hoặc sử dụng 
bất kỳ ứng dụng nào nhằm mục đích 
hiệu chỉnh và thay đổi hinh ảnh thật. 
Nếu phát hiện bất kỳ người tham gia 
nào không tuân thủ các điều kiện 
này, Công ty có quyền hủy bỏ kết 
quả thi. 

 

* Trong trường hợp Trưởng nhóm có số điểm bằng nhau, Trưởng nhóm nào dẫn dắt nhiều nhóm 
thành công hơn sẽ được ưu tiên. 

- Vòng 2 (Từ 2/12/2019 đến 6/12/2019): Phỏng vấn Top 15 Trưởng nhóm có điểm cao nhất từ vòng 
1 sẽ tham gia phỏng vấn với nội dung: 

**Thời gian có thể thay đổi tùy tình hình thực tế. 
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• Thuyết trình về câu chuyện thành công cùng BodyKey của nhóm và tham gia hỏi đáp cùng ban giám 
khảo: 

o Nêu bật chi tiết phương pháp tổ chức & kế hoạch dẫn dắt các nhóm để đảm bảo các nhóm 
đạt được mục tiêu đề ra & chiến thắng 

o Ứng dụng toàn bộ giảm pháp BodyKey trong việc giảm mỡ tăng cơ và cách BodyKey giúp 
cải thiện lối sống của cá nhân và của nhóm. 

o BodyKey góp phần phát triển sự nghiệp kinh doanh cùng Amway như thế nào? 

o Cộng đồng Bodykey đã được hình thành như thế nào? Cảm nhận của bản thân & nhóm về 
xây dựng kinh doanh thông qua mô hình “Cộng đồng BodyKey”? Có hình ảnh và quá trình 
chi tiết để hình thành nên mô hình cộng đồng Bodykey của riêng bạn/ đội nhóm bạn 

o Định hướng của bản thân cũng như cách thức dẫn dắt nhóm để chia sẻ giải pháp quản lý cân 
nặng BodyKey & phát triển BodyKey hơn nữa. 

o Tại sao bạn quyết định thử sức mình trong vai trò là Trưởng Nhóm mới dẫn dắt các nhóm tại 
mùa thi này? Chia sẻ những khó khăn trong suốt quá trình dẫn dắt nhóm và cách để vượt qua 
những khó khăn? 

o Những ý kiến đóng góp có giá trị cho sự phát triển của Bodykey sẽ được đánh giá cao và ưu 
tiên cộng điểm. 

• Hình ảnh nhóm “Trước” và “Sau” khi tham gia thử thách BodyKey. 

• Quá trình tăng cơ giảm mỡ (từ ngày 1 đến ngày 60) của từng thành viên theo ghi nhận từ ứng dụng 
BodyKey. 

• Bài thuyết trình cần được làm bằng powerpoint. Trình bày sáng tạo có nhiều hình ảnh minh họa và 
chi tiết, sống động và thực tế sẽ là một lợi thế. 

• Tiêu chí chấm điểm phỏng vấn:  

- Ban giám khảo là chuyên gia bên ngoài: 50% 
- Ban giám khảo là công ty: 20% 
- Tỷ lệ nhóm dẫn dắt thành công: 30% 

D. Thử thách dành cho Cá nhân có hình thể đẹp sau 60 Ngày: 

             - Vòng 1 (Từ 2/08/2018 đến 1/11/2019): Thử thách giảm mỡ tăng cơ 

 

 

 

 



Tiêu chí Điểm Lưu ý 
Mức độ cải thiện vóc dáng cân đối & đẹp và 
có sự thay đổi rõ rệt về hình thể trước và sau 
60 Ngày được chấm bởi Ban Giám Khảo. 

50  

Câu chuyện quản lý cân nặng thành công 
cùng BodyKey cần được nêu rõ và chi tiết 
thực tế: 
- Động lực của cá nhân khi tham gia thử 

thách. (15 điểm) 
- Cách thức & quá trình thực tế sử dụng 

BodyKey để hướng tới cân nặng và sức 
khỏe tối ưu của mình theo tiêu chí dễ mà 
vui. (20 điểm) 

- Cảm nhận về giải pháp quản lý cân nặng 
Bodykey. Giải pháp đã mang lại những 
giá trị gì cho bản thân và cộng đồng 
xung quanh bạn.(10 điểm) 

- Cảm nhận của bạn về Cộng đồng 
BodyKey.(5 điểm) 

50 Chia sẻ câu chuyện từ 500 đến 1000 
từ. 
Cá nhân tham gia phải đăng tải bài 
viết & hình ảnh lên trang 
web http://booking.bodykey.com.v
n trong vòng 7 ngày sau khi kết thúc 
thử thách trên Ứng dụng.  
Hạn chót đăng tải bài viết & hình 
ảnh: 15/11/2019. 
**Các bài viết đăng tải sau thời gian 
này sẽ không được tính điểm 
Hình ảnh đạt yêu cầu theo tiêu chí: 
         + Ảnh toàn thân trước và sau 
khi tham gia thử thách (4 ảnh cá 
nhân bao gồm: ảnh chụp phía trước, 
ảnh chụp ngang & ảnh chụp từ phía 
sau) 
         + Trong ảnh, người tham gia 
 phải đeo đồng hồ InBodyWATCH. 
** Mọi hình ảnh gửi về cho Công ty 
không qua photoshop hoặc sử dụng 
bất kỳ ứng dụng nào nhằm mục đích 
hiệu chỉnh và thay đổi hinh ảnh thật. 
Nếu phát hiện bất kỳ người tham gia 
nào không tuân thủ các điều kiện 
này, Công ty có quyền hủy bỏ kết 
quả thi. 

                

       - Vòng 2 (Từ 2/12/2019 đến 6/12/2019): Top 15 sẽ có phần đánh giá thể hình thực tế và tham gia 
hỏi đáp cùng Ban Giám Khảo: 
** Thời gian có thể thay đổi tùy tình hình thực tế 

o Nêu bật chi tiết phương pháp tổ chức & kế hoạch giảm mỡ tăng cơ trong 60 Ngày. 

o Ứng dụng toàn bộ giảm pháp BodyKey trong việc giảm mỡ tăng cơ và cách BodyKey giúp 
cải thiện lối sống của cá nhân. 

o Bạn đã xây dựng chế độ dinh dưỡng, luyện tập như thể nào để có được hình thể đẹp sau 60 
Ngày? 
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o Cảm nhận của bản thân về xây dựng kinh doanh thông qua mô hình “Cộng đồng BodyKey”? 
Có hình ảnh và quá trình chi tiết để hình thành nên mô hình cộng đồng Bodykey của riêng 
bạn. 

o Định hướng của bản thân để chia sẻ giải pháp quản lý cân nặng BodyKey & phát triển 
BodyKey hơn nữa. 

o Những ý kiến đóng góp có giá trị cho sự phát triển của Bodykey sẽ được đánh giá cao và ưu 
tiên cộng điểm. 

• Hình ảnh cá nhân “Trước” và “Sau” khi tham gia thử thách BodyKey. 

• Quá trình tăng cơ giảm mỡ (từ ngày 1 đến ngày 60) theo ghi nhận từ ứng dụng BodyKey. 

• Bài thuyết trình cần được làm bằng powerpoint. Trình bày sáng tạo có nhiều hình ảnh minh họa và 
chi tiết sống động, thực tế sẽ là một lợi thế. 

• Tiêu chí chấm điểm phỏng vấn: 

- Ban giám khảo là chuyên gia bên ngoài: 50% 
- Ban giám khảo là công ty: 50% 
3. Giải thưởng: 

- GIẢI CHUNG CUỘC:  

 Top 6 Nhóm & 6 Cá nhân (Master Mentor/The Mentor): Một chuyến du lịch 3 ngày 2 
đêm đến Cố Đô Bagan, Myanmar. 

- GIẢI KHUYẾN KHÍCH: 

 Top 3 Cá Nhân Có Hình Thể Đẹp sau 60 Ngày: 01 Chiếc xe đạp thể thao hiệu Jett trị giá 
5.000.000VNĐ/người. 

 Top 3 Trưởng Nhóm Mới Xuất Sắc: 01 Chiếc xe đạp thể thao hiệu Jett trị giá 
5.000.000VNĐ/người. 

 Top 9 Nhóm & 9 Master Mentor/Mentor/Trưởng Nhóm (Top 7-15) lọt vào top 15 nhưng 
không thắng giải chung cuộc sẽ nhận được 1 phiếu mua hàng Amway  trị giá 
2.000.000VNĐ/phiếu/người. 

**Lưu ý: 

- Để giải thưởng được đến với nhiều người tham gia hơn, do đó một cá nhân không đươc nhận đồng thời 
2 giải thưởng. 

- Nếu một cá nhân đạt được nhiều giải thưởng ở nhiều thử thách, BTC sẽ lựa chọn giải thưởng cao nhất 
để trao cho cá nhân đó. 

II. CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ THAM GIA: 

 



1. Đối tượng tham dự 
A. Thử thách tăng cơ giảm mỡ với BodyKey: 

1. Trưởng nhóm tham gia 60 ngày tăng cơ giảm mỡ: 
- Trưởng nhóm phải là NPP còn hoạt động của công ty Amway Việt Nam trong 

khoảng thời gian tham gia thử thách và tham gia chuyến du lịch BodyKey. 
- Trưởng nhóm phải là người đã từng sử dụng BodyKey để tăng cơ giảm mỡ. 

2. Các thành viên trong nhóm tham gia 60 ngày tăng cơ giảm mỡ: 
- Là NPP còn hoạt động của công ty Amway Việt Nam trong khoảng thời gian tham 

gia thử thách và tham gia chuyến du lịch Bodykey. 
- Là khách hàng Nhà Phân Phối của công ty Amway Việt Nam (có đăng ký thi & thẻ 

khách hàng NPP còn hiệu lực trong thời gian đăng ký). 
- Trong nhóm có ít nhất 2 NPP/Khách hàng Nhà Phân Phối là người mới bắt đầu sử 

dụng BodyKey (chưa từng mua bất kỳ bộ BodyKey có InBodyWATCH nào trước 
tháng 30/4/2019). 

B. Thử thách dẫn dắt các nhóm: 
- Master Mentor, Mentor & Trưởng nhóm phải là Nhà Phân Phối còn hoạt động của 

công ty Amway Việt Nam trong khoảng thời gian tham gia thử thách và tham gia 
chuyến du lịch Bodykey. Dẫn dắt từ 2 nhóm trở lên. 

- Master Mentor, Mentor & Trưởng nhóm có thể tham gia hoặc không tham gia vào 
nhóm thử thách giảm mỡ tăng cơ nhưng phải được các nhóm dẫn dắt đồng ý chấp 
nhận là người hướng dẫn cho thử thách giảm mỡ tăng cơ.  

- Master Mentor, Mentor & Trưởng nhóm này phải có % mỡ cơ thể trong ngưỡng 
bình thường (Nam từ 10% - 20%, Nữ từ 18% - 28%) dựa trên kết quả đo từ đồng hồ 
InBodyWATCH sau 60 ngày thử thách khi cân đầu ra. 
 

C. Thử thách dành cho Trưởng nhóm mới xuất sắc: 
1. Trưởng nhóm tham gia 60 ngày tăng cơ giảm mỡ: 

- Trưởng nhóm phải là NPP còn hoạt động của công ty Amway Việt Nam trong 
khoảng thời gian tham gia thử thách và tham gia chuyến du lịch BodyKey. 

- Trưởng nhóm phải là người đã từng mua bộ sản phẩm BodyKey và chưa từng tham 
gia dẫn dắt nhóm trong các đợt thi 60 Ngày cùng BodyKey trước. Dẫn dắt từ 2 
nhóm trở lên. 

2. Các thành viên trong nhóm tham gia 60 ngày tăng cơ giảm mỡ: 
- Là NPP & KHNPP còn hoạt động của công ty Amway Việt Nam trong khoảng thời 

gian tham gia thử thách và tham gia chuyến du lịch Bodykey. 
- Trong nhóm có ít nhất 2 người mới bắt đầu sử dụng BodyKey (chưa từng mua bất 

kỳ bộ BodyKey có InBodyWATCH nào trước 30/4/2019). 
D. Thử thách dành cho Cá nhân có hình thể đẹp: 

- Là NPP hoặc KHNPP còn hoạt động của công ty Amway Việt Nam trong khoảng 
thời gian tham gia thử thách và tham gia chuyến du lịch BodyKey (có đăng ký thi & 
thẻ NPP hoặc khách hàng NPP còn hiệu lực trong thời gian đăng ký). 

- Có mức độ cải thiện vóc dáng cân đối, đẹp và có sự thay đổi rõ rệt về hình thể trước 
và sau khi tham gia thử thách. 



 
 Lưu ý:  

• Các đối tượng tham gia thử thách phải là người trưởng thành trên 18 tuổi. 
• Có sức khỏe ổn định, không mắc phải các bệnh bị giới hạn hoặc ảnh hưởng bởi thay đổi chế 

độ vận động, thay đổi khẩu phần dinh dưỡng. 
• Các đối tượng chỉ được sử dụng sản phẩm trong bộ sản phẩm Bodykey & các sản phẩm 

trong dòng sản phẩm dinh dưỡng Nutrilite cho quá trình 60 ngày giảm mỡ tăng cơ. Các 
thành viên tham gia không được dùng các sản phẩm khác có tính chất gián tiếp hoặc trực 
tiếp ảnh hưởng đến kết quả giảm mỡ tăng cơ.  

• Các đối tượng tham gia không được sử dụng chương trình thử thách 60 ngày của Bodykey 
cho các mục đích khác ngoài việc phát triển kinh doanh và cộng đồng bodykey như chính 
trị, tôn giáo, …Ngay khi ban tổ chức phát hiện bất kỳ thành viên nào có những hành vi trên. 
Công ty được quyền chấm dứt tư cách tham gia vĩnh viễn của nhóm/ thành viên. 

2. Điều kiện tham gia: 

 Dành cho người mới chưa từng mua bộ BodyKey có đồng hồ InBodyWATCH trước 30/4/2019. 
- NPP hoặc Khách hàng NPP cần mua 01 bộ sản phẩm hỗ trợ quản lý cân nặng có vòng 

InBodyWATCH (SKU: 293979). Và trong vòng 60 ngày diễn ra thử thách, người tham gia 
phải mua thêm 01 bộ BodyKey duy trì cân nặng (SKU:293980) để hoàn thành điều kiện tham 
gia thử thách. 

 Dành cho tất cả các đối tượng tham gia Thử Thách 60 Ngày đã mua bộ BodyKey có 
InBodyWATCH trước 30/4/2019 và những NPP & KHNPP đã mua bộ BodyKey có đồng hồ 
InBodyWATCH trong tháng 5/2019 nhưng không tham gia Star Challenge & Young Blood. 

- Người tham gia có thể mua 1 trong 2 bộ sản phẩm hỗ trợ quản lý cân nặng có vòng 
InBodyWATCH (SKU: 293979) hoặc bộ BodyKey duy trì cân nặng (SKU:293980) để tham 
gia thử thách. 

- Người tham gia phải sử dụng thiết bị di động có thể tải & sử dụng ứng dụng BodyKey 2.0. 
- Tải hoặc đã tải ứng dụng BodyKey về thiết bị di động. 
- Sử dụng hoặc đang sử dụng Mã Kích Hoạt in trên hóa đơn để kích hoạt tài khoản BodyKey. 

Mã Kích Hoạt sẽ giúp bạn truy cập vào tài khoản và sử dụng các công cụ đánh giá của 
Bodykey. 

- Thực hiện Bài khảo sát cá nhân trên ứng dụng BodyKey trước khi bắt đầu thử thách. 
- Thực hiện đủ & đúng các bước dự thi mà công ty đưa ra. 

3. Cách thức tham gia: 

A. Thử thách tăng cơ giảm mỡ với BodyKey: 

3.1 Lập nhóm offline: 

Lập nhóm 4 người. Đề tên của trưởng nhóm dẫn dắt theo điều kiện của công ty. Nhóm & Các thành 
viên phải thỏa mãn điều kiện tham gia của chương trình đã được nêu bên trên. 

3.2 Đăng ký cân đo chỉ số đầu vào trước khi tham gia Thử thách 60 ngày cùng BodyKey: 



- Trưởng nhóm truy cập vào trang web http://booking.bodykey.com.vn để điền thông tin tên 
nhóm và từng thành viên & tên Master Mentor/Mentor dẫn dắt (nếu có). Trưởng nhóm chọn 
thời gian và địa điểm trung tâm phân phối Amway để tiến hành đo chỉ số cơ thể. Các thành 
viên của nhóm có thể đăng ký cân đo tại các địa điểm cân đo khác nhau của công ty Amway 
nhưng thời gian cân đo không được cách nhau quá 3 ngày. 

- Điền Thông tin số CMND, số điện thoại từng thành viên & số Se-ri của đồng hồ 
InBodyWATCH chỉ được sử dụng đăng ký tham gia Thử thách BodyKey MỘT lần và không 
được trùng lặp trong khoảng thời gian diễn ra thử thách.  

- Trưởng nhóm & các thành viên trong nhóm chụp hình toàn thân theo hướng dẫn của công ty 
Amway hoặc tại booth chụp hình đặt tại TTPP HCM & HN của Amway. 

- Yêu cầu nhân viên cân đo phải ký xác nhận               

**Lưu ý: Số điện thoại của từng thành viên đăng ký trên web booking phải trùng với số điện thoại 
đăng ký tài khoản trên ứng dụng BodyKey 2.0 để được xem là hợp lệ. 

Thời gian đăng ký cân đo chỉ số đầu vào & lập nhóm trên ứng dụng của BodyKey: từ ngày 1/8/2019 
đến ngày 31/8/2019. 

3.3 Cân đo chỉ số đầu vào tại Trung tâm phân phối Amway: 

Các thành viên đến Trung tâm phân phối Amway theo đúng thời gian và địa điểm đã đăng ký trên 
trang web http://booking.bodykey.com.vn để thực hiện đo chỉ số đầu vào và điền vào Đơn đăng ký 
tham gia Thử thách 60 ngày cùng BodyKey: 

- Mỗi thành viên bắt buộc phải mang theo đồng hồ InBodyWATCH, thẻ Nhà Phân Phối hoặc 
thẻ Khách hàng Nhà Phân Phối, thẻ CMND, thiết bị di động có tài khoản đang sử dụng ứng 
dụng BodyKey 2.0 và hóa đơn mua hàng có tên Khách hàng trùng với tên người đăng ký dự 
thi chứng minh đã mua Bộ hỗ trợ quản lý cân nặng có đồng hồ InBodyWATCH khi đến trung 
tâm phân phối để cân đo chỉ số đầu vào và đăng ký tham gia chương trình. 

- Mỗi thành viên phải trình diện Mã Kích Hoạt trên ứng dụng BodyKey cho nhân viên Amway 
tại Trung tâm phân phối. 

- Mỗi thành viên phải đọc kỹ và ký vào Đơn đăng ký tham gia Thử thách 60 ngày cùng 
BodyKey tại Trung tâm phân phối. 

- Trưởng nhóm phải đảm bảo các thành viên đã biết và đồng ý tham gia thử thách trước khi đến 
trung tâm phân phối để đăng ký tham gia và đo các chỉ số đầu vào. 

- Yêu cầu nhân viên cân đo ký xác nhận & đóng dấu vào đơn đăng ký tham gia thử thách 60 
ngày cùng Bodykey & kết quả cân đo. Mỗi bên giữ 1 bản. 

Thời gian đo chỉ số đầu vào: 2/8/2019 – 31/8/2019. 

3.4 Lập nhóm trên Ứng dụng BodyKey 2.0: 

- Trưởng nhóm có nhiệm vụ đăng ký tham gia thử thách cho nhóm thông qua “Thử thách nhóm 
từ Amway” trên ứng dụng BodyKey trong vòng 1 ngày kể từ ngày cân đầu vào. Thử thách sẽ 
được tính sau 1 ngày kể từ ngày nhóm của bạn đủ 4 người. 
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- Tên nhóm đăng ký trên Ứng dụng BodyKey phải giống với tên nhóm đăng ký qua 
website http://booking.bodykey.com.vn (tên nhóm gồm 12 ký tự bao gồm khoảng cách, viết 
không dấu và không có ký tự đặc biệt như : &^%$#@!~) 

- Thời gian mở Thử thách nhóm từ Amway: 2/8/2019-1/11/2019. 
- Thời gian đăng ký thử thách thành công trên ứng dụng (nhóm đủ 4 người): từ ngày 2/8/2018 

đến hết ngày 31/8/2019. 

**Nếu nhóm bạn đã đo các chỉ số đầu vào nhưng bỏ qua bước lập nhóm trên ứng dụng BodyKey, 
nhóm của bạn sẽ được xem là KHÔNG hợp lệ và sẽ bị loại khỏi cuộc thi. 

3.5 Cân đo chỉ số đầu ra: 

Trong vòng 7 ngày kể từ khi hoàn thành 60 ngày thử thách cùng BodyKey, tất cả thành viên của 
nhóm bắt buộc phải thực hiện đo trọng lượng cơ thể, khối lượng cơ và mỡ tại trung tâm phân phối 
Amway. 

- Trưởng nhóm vào trang web http://booking.bodykey.com.vn để điền thông tin tên nhóm và 
từng thành viên. Trưởng nhóm chọn thời gian và địa điểm trung tâm phân phối Amway để 
thực hiện đo đầu ra. 

- Các thành viên có thể cân đo tại các nơi khác nhau; thời gian người đầu tiên và người cuối 
cùng trong nhóm cân đo không được cách nhau quá 3 ngày. 

- Trưởng nhóm & các thành viên trong nhóm chụp hình toàn thân theo hướng dẫn của công ty 
Amway hoặc chụp tại booth chụp hình tại TTPP HCM và HN. 

- Mỗi thành viên bắt buộc phải mang theo đồng hồ InBodyWATCH, thẻ Nhà Phân Phối hoặc 
thẻ Khách hàng Nhà Phân Phối, CMND và thiết bị di động có tài khoản đang sử dụng ứng 
dụng BodyKey 2.0 và hóa đơn đã mua các bộ sản phẩm BodyKey khi đến trung tâm phân 
phối.  

- Mỗi nhóm sẽ đăng tải câu chuyện thành công và ảnh của nhóm lên trang 
web http://booking.bodykey.com.vn trong vòng 07 ngày kể từ ngày kết thúc thử thách của 
nhóm. 

Hạn chót đăng tải bài viết & hình ảnh : ngày 15/11/2019. 

Thời gian đăng ký cân đo chỉ số đầu ra: 2/10/2019-17/10/2019. 

Thời gian cân đầu ra: 3/10/2019-8/11/2019. 

B. Thử thách cá nhân dẫn dắt các nhóm: 

3.1 Đăng ký số lượng nhóm dẫn dắt, chụp hình và đăng ký cân đo chỉ số đầu vào trước khi 
tham gia Thử thách 60 ngày cùng BodyKey: 

Master Mentor, Mentor và Trưởng nhóm phải thực hiện đo trọng lượng cơ thể, khối lượng cơ và mỡ, 
chiều cao, kiểm tra mức cân nặng và điền vào Đơn đăng ký tham gia Thử Thách 60 Ngày cùng 
BodyKey tại trung tâm phân phối Amway. Tuy nhiên, trước khi đến cân đo chỉ số đầu vào, cần đăng 
ký số lượng nhóm dẫn dắt, cân đo, chụp hình và đảm bảo các thành viên của các nhóm dẫn dắt điền 
tên mình là người dẫn dắt nhóm trên trang http://booking.bodykey.com.vn bằng cách: 
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- Master Mentor, Mentor và Trưởng nhóm truy cập vào trang 
web http://booking.bodykey.com.vn để điền thông tin của mình và chọn thời gian và địa 
điểm trung tâm phân phối Amway để tiến hành đo chỉ số cơ thể cho bản thân mình. 

- Master Mentor, Mentor và Trưởng nhóm chụp hình toàn thân theo hướng dẫn của công ty 
Amway.  

- Master Mentor/Mentor/ Trưởng nhóm có thể truy cập vào trang 
web http://booking.bodykey.com.vn để theo dõi số lượng nhóm/tên nhóm đã đăng ký dẫn dắt 
dưới tên mình. 

Thời gian đăng ký số nhóm dẫn dắt và cân đo chỉ số đầu vào: từ ngày 1/8/2019 đến ngày 
31/8/2019 

3.2 Cân đo chỉ số đầu vào tại Trung tâm phân phối Amway: 

Master Mentor, Mentor và Trưởng nhóm đến Trung tâm phân phối Amway theo đúng thời gian và 
địa điểm đã đăng ký trên trang http://booking.bodykey.com.vn để thực hiện đo chỉ số đầu vào và 
điền vào Đơn đăng ký tham gia Thử thách 60 ngày cùng BodyKey: 

- Master Mentor, Mentor và Trưởng nhóm bắt buộc phải mang theo đồng hồ InBodyWATCH, 
thẻ Nhà Phân Phối, thẻ CMND, thiết bị di động có tài khoản đang sử dụng ứng dụng BodyKey 
2.0 và hóa đơn mua hàng chứng minh đã mua Bộ hỗ trợ quản lý cân nặng (SKU: 293979) 
hoặc Bộ duy trì cân nặng (SKU 293980) khi đến trung tâm phân phối để cân đo chỉ số đầu 
vào và đăng ký tham gia chương trình. 

- Master Mentor, Mentor và Trưởng nhóm phải trình diện Mã Kích Hoạt trên ứng dụng 
BodyKey cho nhân viên Amway tại Trung tâm phân phối. 

- Master Mentor, Mentor và Trưởng nhóm phải đọc kỹ và ký vào Đơn đăng ký tham gia Thử 
thách 60 ngày cùng BodyKey tại Trung tâm phân phối. 

- Yêu cầu nhân viên cân đo ký xác nhận & đóng dấu vào đơn đăng ký tham gia thử thách 60 
ngày cùng Bodykey & kết quả cân đo. Mỗi bên giữ 1 bản. 

Thời gian đo chỉ số đầu vào: từ 2/8/2019 – 31/8/2019. 

3.3 Theo dõi và hướng dẫn lập nhóm trên Ứng dụng BodyKey 2.0 cho các đội mình dẫn dắt: 

- Master Mentor, Mentor và Trưởng nhóm có nhiệm vụ theo dõi và hướng dẫn các nhóm mình 
dẫn dắt đăng ký tham gia thử thách thông qua “Thử thách nhóm từ Amway” trên ứng dụng 
BodyKey.  

- Tên nhóm dẫn dắt đăng ký trên Ứng dụng BodyKey phải giống với tên nhóm đăng ký qua 
website http://booking.bodykey.com.vn (tên nhóm gồm 12 ký tự bao gồm khoảng cách, viết  
không dấu và không có các ký tự đặc biệt: !@#$%^&*~). 

**Nếu nhóm dẫn dắt đã đo các chỉ số đầu vào nhưng bỏ qua bước lập nhóm trên ứng dụng 
BodyKey, nhóm đó sẽ được xem là KHÔNG hợp lệ và sẽ không được tính thành tích cho Master 
Mentor, Mentor và Trưởng nhóm. 

3.4 Chụp hình và cân đo chỉ số đầu ra: 
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Trong vòng 7 ngày kể từ khi hoàn thành 60 ngày thử thách cùng BodyKey, Master Mentor, Mentor 
và Trưởng nhóm bắt buộc phải thực hiện đo trọng lượng cơ thể, khối lượng cơ và mỡ tại trung tâm 
phân phối Amway. 

- Master Mentor, Mentor và Trưởng nhóm vào trang web http://booking.bodykey.com.vn để 
đăng ký cân đầu ra cho bản thân mình. 

- Master Mentor, Mentor và Trưởng nhóm chụp hình toàn thân theo hướng dẫn của công ty 
Amway hoặc chụp tại booth chụp hình tại TTPP HCM và HN. 

- Master Mentor, Mentor và Trưởng nhóm bắt buộc phải mang theo đồng hồ InBodyWATCH, 
thẻ Nhà Phân Phối, CMND và thiết bị di động có tài khoản đang sử dụng ứng dụng BodyKey 
2.0 khi đến trung tâm phân phối.  

- Khi hoàn thành Thử Thách 60 Ngày Cùng BodyKey, Master Mentor, Mentor và Trưởng nhóm 
phải đảm bảo nộp đầy đủ: 
• Ảnh toàn thân của mình trước khi tham gia thử thách (ảnh chụp phía trước, ảnh chụp 

ngang & ảnh chụp từ phía sau. Và 1 ảnh chụp cá nhân với các nhóm mà mình dẫn dắt). 
• Ảnh toàn thân của mình sau khi tham gia thử thách (ảnh chụp phía trước, ảnh chụp 

ngang & ảnh chụp từ phía sau. Và 1 ảnh chụp cá nhân với các nhóm mà mình dẫn dắt). 
Trong ảnh, mỗi người phải đeo vòng InBodyWATCH. 

• Master Mentor/Mentor/Trưởng nhóm phải đăng tải ảnh lên trang 
web http://booking.bodykey.com.vn trong vòng 07 ngày kể từ ngày kết thúc thử thách 
trên ứng dụng. 

Hạn chót đăng tải hình ảnh: ngày 15/11/2019. 

Thời gian đăng ký cân đo chỉ số đầu ra: 2/10/2019-17/10/2019. 

Thời gian cân đo chỉ số đầu ra: 3/10/2019-8/11/2019. 

C. Thử thách dành cho Trưởng Nhóm mới xuất sắc: 
3.1 Đăng ký cân đo chỉ số đầu vào trước khi tham gia Thử thách 60 ngày cùng BodyKey: 

- Trưởng nhóm truy cập vào trang web http://booking.bodykey.com.vn để điền thông tin tên 
nhóm và từng thành viên trong nhóm. Trưởng nhóm chọn thời gian và địa điểm trung tâm 
phân phối Amway để tiến hành đo chỉ số cơ thể. Các thành viên của nhóm có thể đăng ký 
cân đo tại các địa điểm cân đo khác nhau của công ty Amway nhưng thời gian cân đo không 
được cách nhau quá 3 ngày. 

- Điền Thông tin số điện thoại, số CMND từng thành viên và số Se-ri của đồng hồ 
InBodyWATCH chỉ được sử dụng đăng ký tham gia Thử thách BodyKey MỘT lần và 
không được trùng lặp trong khoảng thời gian diễn ra thử thách.  

- Trưởng nhóm & các thành viên trong nhóm chụp hình toàn thân theo hướng dẫn của công ty 
Amway hoặc tại booth chụp hình đặt tại TTPP HCM & HN của Amway. 

- Yêu cầu nhân viên cân đo phải ký xác nhận.  

**Lưu ý: Số điện thoại của người tham gia thử thách đăng ký trên web booking phải trùng với số 
điện thoại đăng ký tài khoản trên ứng dụng BodyKey 2.0 để được xem là hợp lệ. 
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Thời gian đăng ký cân đo chỉ số đầu vào & lập nhóm trên ứng dụng của BodyKey: từ ngày 1/8/2019 
đến ngày 31/8/2019. 

3.2 Cân đo chỉ số đầu vào tại Trung tâm phân phối Amway: 
- Trưởng nhóm truy cập vào trang web http://booking.bodykey.com.vn để điền thông tin tên 

nhóm và từng thành viên. Trưởng nhóm chọn thời gian và địa điểm trung tâm phân phối 
Amway để tiến hành đo chỉ số cơ thể. Các thành viên của nhóm có thể đăng ký cân đo tại 
các địa điểm cân đo khác nhau của công ty Amway nhưng thời gian cân đo không được 
cách nhau quá 3 ngày. 

- Điền Thông tin số CMND từng thành viên và số Se-ri của đồng hồ InBodyWATCH chỉ 
được sử dụng đăng ký tham gia Thử thách BodyKey MỘT lần và không được trùng lặp 
trong khoảng thời gian diễn ra thử thách.  

- Trưởng nhóm & các thành viên trong nhóm chụp hình toàn thân theo hướng dẫn của công ty 
Amway hoặc tại booth chụp hình đặt tại TTPP HCM & HN của Amway. 

- Yêu cầu nhân viên cân đo phải ký xác nhận. Mỗi bên sẽ giữ 1 bản 

Thời gian đăng ký cân đo chỉ số đầu vào & lập nhóm trên ứng dụng của BodyKey: từ ngày 1/8/2019 
đến ngày 31/8/2019. 

3.3 Theo dõi và hướng dẫn lập nhóm trên Ứng dụng BodyKey 2.0 cho các đội mình dẫn dắt: 

- Trưởng nhóm có nhiệm vụ theo dõi và hướng dẫn các nhóm mình dẫn dắt đăng ký tham gia 
thử thách thông qua “Thử thách nhóm từ Amway” trên ứng dụng BodyKey.  

- Tên nhóm dẫn dắt đăng ký trên Ứng dụng BodyKey phải giống với tên nhóm đăng ký qua 
website http://booking.bodykey.com.vn (tên nhóm gồm 12 ký tự bao gồm khoảng cách, 
không dấu và không có các ký tự đặc biệt: !@#$%^&*~). 

**Nếu nhóm dẫn dắt đã đo các chỉ số đầu vào nhưng bỏ qua bước lập nhóm trên ứng dụng 
BodyKey, nhóm đó sẽ được xem là KHÔNG hợp lệ và sẽ không được tính thành tích cho Trưởng 
nhóm. 

3.4 Chụp hình và cân đo chỉ số đầu ra: 

Trong vòng 7 ngày kể từ khi hoàn thành 60 ngày thử thách cùng BodyKey, tất cả thành viên của 
nhóm bắt buộc phải thực hiện đo trọng lượng cơ thể, khối lượng cơ và mỡ tại trung tâm phân phối 
Amway. 

- Trưởng nhóm vào trang web http://booking.bodykey.com.vn để điền thông tin tên nhóm và 
từng thành viên. Trưởng nhóm chọn thời gian và địa điểm trung tâm phân phối Amway để 
thực hiện đo đầu ra. 

- Các thành viên có thể cân đo tại các nơi khác nhau; thời gian người đầu tiên và người cuối 
cùng trong nhóm cân đo không được cách nhau quá 3 ngày. 

- Trưởng nhóm & các thành viên trong nhóm chụp hình toàn thân theo hướng dẫn của công ty 
Amway hoặc chụp tại booth chụp hình tại TTPP HCM và HN. 

- Mỗi thành viên bắt buộc phải mang theo đồng hồ InBodyWATCH, thẻ Nhà Phân Phối hoặc 
thẻ Khách hàng Nhà Phân Phối, CMND và thiết bị di động có tài khoản đang sử dụng ứng 
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dụng BodyKey 2.0 và hóa đơn đã mua các bộ sản phẩm BodyKey khi đến trung tâm phân 
phối.  

- Trưởng nhóm sẽ đăng tải câu chuyện thành công và ảnh của nhóm lên trang 
web http://booking.bodykey.com.vn trong vòng 07 ngày kể từ ngày kết thúc thử thách của 
nhóm. 

- Khi hoàn thành Thử Thách 60 Ngày Cùng BodyKey Trưởng nhóm phải đảm bảo nộp đầy đủ: 
• Ảnh toàn thân của mình trước khi tham gia thử thách (ảnh chụp phía trước, ảnh chụp 

ngang & ảnh chụp từ phía sau. Và 1 ảnh chụp cá nhân với các nhóm mà mình dẫn dắt). 
• Ảnh toàn thân của mình sau khi tham gia thử thách (ảnh chụp phía trước, ảnh chụp 

ngang & ảnh chụp từ phía sau. Và 1 ảnh chụp cá nhân với các nhóm mà mình dẫn dắt). 
Trong ảnh, mỗi người phải đeo vòng InBodyWATCH. 

• Trưởng nhóm phải đăng tải câu chuyện thành công & ảnh lên trang 
web http://booking.bodykey.com.vn trong vòng 07 ngày kể từ ngày kết thúc thử thách 
trên ứng dụng. 

Hạn chót đăng tải bài viết & hình ảnh : ngày 15/11/2019. 

Thời gian đăng ký cân đo chỉ số đầu ra: 2/10/2019-17/10/2019. 

Thời gian cân đầu ra: 3/10/2019-8/11/2019. 

D. Thử thách dành cho Cá nhân có hình thể đẹp: 

  3.1 Đăng ký cân đo chỉ số đầu vào trước khi tham gia Thử thách 60 ngày cùng BodyKey: 

Cá nhân phải thực hiện đo trọng lượng cơ thể, khối lượng cơ và mỡ, chiều cao, kiểm tra mức cân 
nặng và điền vào Đơn đăng ký tham gia Thử Thách 60 Ngày cùng BodyKey tại trung tâm phân phối 
Amway: 

- Truy cập vào trang web http://booking.bodykey.com.vn để điền thông tin của mình và 
chọn thời gian và địa điểm trung tâm phân phối Amway để tiến hành đo chỉ số cơ thể cho 
bản thân mình: 

- Chụp hình toàn thân theo hướng dẫn của công ty Amway.  

Thời gian đăng ký cân đo chỉ số đầu vào: từ ngày 1/8/2019 đến ngày 31/8/2019 

3.2 Cân đo chỉ số đầu vào tại Trung tâm phân phối Amway: 

Cá nhân đến Trung tâm phân phối Amway theo đúng thời gian và địa điểm đã đăng ký trên 
trang http://booking.bodykey.com.vn để thực hiện đo chỉ số đầu vào và điền vào Đơn đăng ký 
tham gia Thử thách 60 ngày cùng BodyKey: 

- Cá nhân tham gia bắt buộc phải mang theo đồng hồ InBodyWATCH, thẻ Nhà Phân Phối hoặc 
KHNPP, thẻ CMND, thiết bị di động có tài khoản đang sử dụng ứng dụng BodyKey 2.0 và 
hóa đơn mua hàng chứng minh đã mua bộ hỗ trợ quản lý cân nặng & duy trì cân nặng (SKU: 
293979; SKU 293980) khi đến trung tâm phân phối để cân đo chỉ số đầu vào và đăng ký tham 
gia chương trình. 
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- Phải trình diện Mã Kích Hoạt trên ứng dụng BodyKey cho nhân viên Amway tại Trung tâm 
phân phối. 

- Đọc kỹ và ký vào Đơn đăng ký tham gia Thử thách 60 ngày cùng BodyKey tại Trung tâm 
phân phối. 

Thời gian đo chỉ số đầu vào: từ 2/8/2019 – 31/8/2019. 

3.3 Chụp hình và cân đo chỉ số đầu ra: 

Trong vòng 7 ngày kể từ khi hoàn thành 60 ngày thử thách cùng BodyKey, Cá nhân bắt buộc phải 
thực hiện đo trọng lượng cơ thể, khối lượng cơ và mỡ tại trung tâm phân phối Amway. 

- Vào trang web http://booking.bodykey.com.vn để đăng ký cân đầu ra cho bản thân mình. 
- Chụp hình toàn thân theo hướng dẫn của công ty Amway hoặc chụp tại booth chụp hình tại 

TTPP HCM và HN. 
- Bắt buộc phải mang theo đồng hồ InBodyWATCH, thẻ Nhà Phân Phối hoặc KHNPP, CMND 

và thiết bị di động có tài khoản đang sử dụng ứng dụng BodyKey 2.0 khi đến trung tâm phân 
phối.  

- Khi hoàn thành Thử Thách 60 Ngày Cùng BodyKey, cá nhân tham gia phải đảm bảo nộp đầy 
đủ: 
• Ảnh toàn thân của mình trước khi tham gia thử thách (ảnh chụp phía trước, ảnh chụp 

ngang & ảnh chụp từ phía sau). 
• Ảnh toàn thân của mình sau khi tham gia thử thách (ảnh chụp phía trước, ảnh chụp 

ngang & ảnh chụp từ phía sau). Trong ảnh, phải đeo vòng InBodyWATCH. 
• Đăng tải bài viết & hình ảnh trước-sau khi tham gia thử thách lên trang 

web http://booking.bodykey.com.vn trong vòng 07 ngày kể từ ngày kết thúc thử thách 
trên ứng dụng. 

Hạn chót đăng tải hình ảnh: ngày 15/11/2019. 

Thời gian đăng ký cân đo chỉ số đầu ra: 2/10/2019-17/10/2019. 

Thời gian cân đo chỉ số đầu ra: 3/10/2019-8/11/2019. 

4. Lưu ý quan trọng về vấn đề sử dụng hình ảnh và thông tin của người 
tham gia Thử thách 60 ngày cùng BodyKey: 

- Amway có quyền được sử dụng vĩnh viễn mà không bị tính phí các hình ảnh, thông tin của 
người tham gia trong Thử thách 60 ngày BodyKey để quảng bá về chương trình Thử thách 60 
ngày cùng BodyKey cũng như sản phẩm Bộ khởi động (Quản lý cân nặng) BodyKey. 

- Bằng việc ký tên vào Đơn đăng ký tham gia Thử thách 60 ngày BodyKey, người tham gia 
đồng ý để Amway sử dụng hình ảnh, thông tin của mình trong chương trình này vĩnh viễn cho 
mục đích quảng bá về chương trình Thử thách 60 ngày cùng BodyKey cũng như sản phẩm Bộ 
khởi động (Quản lý cân nặng) BodyKey và khước từ các hành động pháp lý, hoặc khiếu nại 
đối với Amway phát sinh liên quan đến việc sử dụng hình ảnh, thông tin của mình trong 
chương trình này và các vấn đề về quyền sở hữu trí tuệ. 
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III. CÁC ĐIỀU KIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN CỦA CHƯƠNG TRÌNH: 

1. Điều kiện: 

- Giá trị giải thưởng không được quy đổi thành tiền mặt và không được sang nhượng/cho/tặng 
cho đối tượng khác đối tượng thắng giải được thông báo bởi Công ty TNHH Amway. 

- Công ty được quyền thay đổi điểm đến có giá trị tương đương nếu trong quá trình đánh giá 
công ty nhận thấy chuyến đi không thể thực hiện được do các điều kiện khách quan. 

- Công ty TNHH Amway được quyền từ chối trả thưởng cho những đối tượng khi có những vấn 
đề xảy ra liên quan đến điều khoản này.  

- Đối tượng thắng giải phải tự chịu trách nhiệm các giấy tờ nhân thân & đảm bảo nhận được 
visa của Lãnh sự quán của nước mà chuyến du lịch sẽ được tổ chức tại đó bởi Công ty TNHH 
Amway.  

- Trong trường hợp đối tượng thắng giải không nhận được visa của Lãnh sự quán của nước mà 
chuyến du lịch sẽ được tổ chức tại đó, Amway không có trách nhiệm giải quyết hay quy đổi 
giải thưởng ra tiền mặt hoặc các dạng hiện kim, hiện vật khác. 

- Amway có quyền xem xét, kiểm duyệt tiêu chuẩn tham gia cuộc thi của ứng viên, và có quyền 
đưa ra quyết định cuối cùng khi có bất kỳ tranh chấp khiếu nại phát sinh, cũng như có quyền 
xem xét dừng cuộc chơi của ứng viên khi phát hiện bất kỳ hành vi nào sau đây: 

• Người chơi không đảm bảo tính công bằng của Thử thách, như dùng bất kì phương pháp nhân 
tạo hoặc không phù hợp với mục đích giảm cân lành mạnh hoặc thay đổi thành phần cơ thể để 
chiến thắng bao gồm nhưng không giới hạn như hút mỡ, phẫu thuật hoặc các phương pháp 
tương tự. 

• Nếu một thành viên bất kỳ của nhóm không thỏa mãn điều kiện hoặc không thể tiếp tục thử 
thách, tất cả thành viên còn lại của nhóm cũng sẽ không được quyền tham gia hoặc tiếp tục thử 
thách. Mỗi cá nhân chỉ được tham gia mỗi loại thử thách một lần. 

• Hướng tời lối sống lành mạnh và sức khỏe lâu dài, Amway nghiêm cấm người chơi thực hiện 
những việc không lành mạnh để đạt được lợi thế trong Thử thách bao gồm nhưng không giới 
hạn như nhịn đói (ăn ít calo mỗi ngày so với mức bác sĩ khuyến nghị), tập thể dục quá mức 
(tần suất và thời gian tập vượt quá mức khuyến nghị của bác sĩ), nhịn khát, tự gây nôn, sử 
dụng các sản phẩm quản lý cân nặng ngoài sản phẩm Amway, dùng thuốc lợi tiểu, thuốc 
nhuận tràng, hoặc bất kỳ kế hoạch giảm cân nào mà bác sĩ của bạn không khuyến nghị, hoặc 
trái với những quy định của Amway. 

• Người chơi dùng bất kỳ phương pháp nào để ảnh hưởng đến kết quả đo cuối cùng. 
• Dùng các sản phẩm khác các sản phẩm của Amway cung cấp nhằm ảnh hưởng đến kết quả đo. 

- Amway có toàn quyền quyết định về số lượng đội nhóm tham gia chương trình thử thách 60 ngày 
cùng BodyKey 

2. Điều khoản: 

- Bạn nên thường xuyên tham vấn bác sĩ trước khi bắt đầu bất kỳ chương trình kiểm soát cân 
nặng nào thông qua hình thức ăn kiêng và tập luyện. Chương trình này chỉ dành cho người 
trưởng thành trên 18 tuổi với tình trạng sức khỏe ổn định. Chương trình không dành cho trẻ vị 
thành niên, phụ nữ mang thai và những cá nhân có vấn đề về sức khỏe. Bạn nên thường xuyên 
tham khảo ý kiến đánh giá y khoa tổng quát của bác sĩ để đảm bảo rằng việc tập thể dục, điều 



chỉnh kế hoạch ăn uống và tham gia chương trình kiểm soát cân nặng này là an toàn cho bạn. 
Bạn cũng nên tham khảo ý kiến bác sĩ nếu có tiền sử bệnh lý hoặc đang phải điều trị bằng 
thuốc kê toa.  

- Khi tham gia thử thách này, bạn đồng ý với những điều khoản trên và bạn là người chịu trách 
nhiệm với sức khỏe của bản thân và các lựa chọn bạn đưa ra trong thử thách. Tất cả các nội 
dung và thông tin cung cấp bởi BodyKey chỉ nhằm cho mục đích cung cấp thông tin. Nội dung 
này không thay thế cho lời khuyên, chuẩn đoán, hoặc điều trị y khoa chuyên nghiệp. 

- Thử thách 60 Ngày Cùng BodyKey sẽ không chịu trách nhiệm cho mọi vấn đề kiện tụng, sai 
sót hoặc bị loại do chấn thương đối với các cá nhân hoặc tài sản bị hư hại do những cá nhân 
này gây ra. Tất cả những người tham dự theo đây đều miễn trừ cho Amway khỏi mọi vấn đề 
kiện tụng về bất kỳ tổn thất, mất mát, hoặc chấn thương xảy ra khi tham gia chương trình này.  

- Chúng tôi không hứa, đảm bảo, hoặc gợi ý rằng bạn (hoặc việc bạn sử dụng các thông tin, sản 
phẩm, và dịch vụ) sẽ giúp giảm cân, cải thiện vóc dáng, hoặc cuộc sống của bạn. Kết quả của 
chương trình có thể khác nhau tùy thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm nhưng không giới hạn, như 
kỹ năng, sự kiên trì, động lực, mức độ nỗ lực và năng lực thể chất. Bạn không nên coi thành 
công hay thất bại trong việc giảm cân là trách nhiệm của các thông tin, sản phẩm, và dịch vụ. 
Chúng tôi cung cấp một công cụ giúp bạn nỗ lực giảm cân và cải thiện vóc dáng.  

- Amway bảo lưu quyền công bố và công khai tên tuổi, hình ảnh, video của những người tham 
gia vì các lý do quảng bá trên các kênh truyền thông của Amway. 

 


