
CHƯƠNG TRÌNH BODYKEY MENTOR CHALLENGE 

 

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH: 

Bạn là Master Mentor/ Mentor BodyKey? Bạn đang mong đợi một chương trình “xứng tầm” chỉ dành cho 

những chuyên gia về kinh doanh và phát triển cộng đồng BodyKey? Chương trình BodyKey Mentor 

Challenge chính là nơi để bạn khẳng định bản lĩnh của mình. 

Những thành quả kinh doanh xuất sắc và những nỗ lực đóng góp xây dựng cho cộng đồng Bodykey của 

tất cả Master Mentor/Mentor sẽ được ghi nhận và tưởng thưởng xứng đáng thông qua chương trình 

BodyKey Mentor Challenge. 

1. Thời gian diễn ra chương trình: Từ 01/07/2021 đến 31/12/2021 

 

2. Đối tượng tham gia: Tất cả các Master Mentor hoặc Mentor Bodykey được chứng nhận bởi 

Công ty TNHH Amway Việt Nam. 

 

3. Điều kiện tham gia: 

- Master Mentor hoặc Mentor đang hoạt động trong thời gian đăng ký, tham dự và nhận thưởng 

chương trình. 

 

4. Giải thưởng:  

• Giải chung cuộc:  

- Top 3 Mentor xuất sắc nhất: Tham gia chuyến đào tạo chuyên sâu của Chương trình Bodykey 

60 ngày 2021 

- Top 4-6 Mentor xuất sắc nhất: 1 Bộ BodyKey Toàn Diện 1 trị giá 13.760.000 VND/người 

- Top 7-15 Mentor xuất sắc nhất: 1 Bộ BodyKey Cơ Bản 1 trị giá 6.544.000VND/người 

• Giải tháng: Top 10 Mentor giải tháng 

STT THÁNG QUÀ TẶNG 

1 Tháng 7 1 Túi Thể Thao BodyKey 

2 Tháng 8 1 BodyKey by Nutrilite -Vị Vani 

3 Tháng 9 1 Nutrilite Protein Thực Vật 

4 Tháng 10 1 Thảm Yoga BodyKey 

5 Tháng 11 1 Nutrilite Greentrim 

6 Tháng 12 1 Nutrilite CB Plus 

 

Kết quả giải thưởng được xét trên tổng điểm cao nhất từ trên xuống theo từng tháng và chung cuộc. 

Kết quả chung cuộc sẽ được công bố vào ngày 25/01/2022 và trao quà tặng hiện vật trong tháng 

03/2021. Đối với giải Top 3 Mentor xuất sắc nhất, chuyến đào tạo chuyên sâu sẽ đi cùng với người 

tham dự đạt điều kiện chuyến đi Chương trình Bodykey 60 ngày 2021 

 

II. CÁCH THỨC THAM GIA, TÍNH ĐIỂM & CÔNG BỐ KẾT QUẢ 

 

1. Đăng ký tham gia 

- Link đăng ký: http://bit.ly/Mentor_Challenge 

- Link tham gia nhóm Zalo chương trình Mentor Challenge: https://zalo.me/g/mnfvwp819 

- Thời gian đăng ký: Từ này 01/06/2021 – 25/06/2021 

http://bit.ly/Mentor_Challenge


Lưu ý: Công ty sẽ gửi email phản hồi xác nhận tham gia chương trình cho anh chị trước ngày 

30/6/2021  

2. Cách thức tính điểm: 

Chương trình bao gồm 2 hạng mục chính: Kỹ năng kinh doanh và Xây dựng cộng đồng.  

HẠNG MỤC ĐIỂM TỐI ĐA THÁNG ĐIỂM TỐI ĐA CHUNG CUỘC 

KỸ NĂNG KINH DOANH   

1. Doanh số BodyKey cao nhất 40 240 

2. Doanh số Nutrilite cao nhất 30 180 

3. % Tăng trưởng BodyKey cao nhất  25 150 

4. % Tăng trưởng Nutrilite cao nhất  20 120 

XÂY DỰNG CỘNG ĐỒNG    

Online   

5. Đăng bài Facebook cá nhân (tối đa 4 bài 
đăng/tháng tương ứng 24 bài đăng /6 tháng)  

Điều kiện cần để xét 
giải – không tính 
điểm 

72 

6. Tăng trưởng cộng đồng mạng xã hội nhiều nhất (Không áp dụng) 28 

Offline   

7. Giới thiệu thí sinh Thử thách BodyKey nhiều 
nhất 

(Không áp dụng) 110 

8. Giới thiệu khách hàng cho BodyKey nhiều nhất  (Không áp dụng) 100 

Tổng số điểm có thể tích lũy tối đa/người  115 điểm 1.000 điểm 

 

(1), (2), Là doanh số cá nhân NPP và khách hàng của NPP bao gồm tất cả các đơn hàng Nutrilite/ 

BodyKey thanh toán thành công trong thời gian tính giải (Tính bằng BV) trong 6 tháng chương trình 

(1/7-31/12/2021) đối với tính điểm chung cuộc, và trong tháng dương lịch đối với tính điểm hàng tháng. 

(3) & (4) Là % tăng trưởng doanh số cá nhân NPP và khách hàng của NPP  6 tháng trong chương trình 

so với 6 tháng trước chương trình (1/7-31/12/2021 so với 1/1-30/6/2021) đối với tính điểm chung cuộc, và 

tháng tính giải so với tháng trước liền kề đối với tính điểm hàng tháng. 

(1) & (3) Doanh số Bodykey là doanh số (Tính bằng BV) các sản phẩm BodyKey. Sản phẩm BodyKey bao 

gồm: Các sản phẩm lẻ và bộ sản phẩm trong mục Hỗ trợ Quản Lý Cân Nặng đăng tải trên website 

amway.com.vn và bộ SOP Quản Lý Cân Nặng/ SOP BodyKey Easy. 

(2) & (4) Doanh số Nutrilite là doanh số (Tính bằng BV) các sản phẩm lẻ, bộ sản phẩm bán cố định và 

khuyến mại, bộ SOP của Nutrilite không bao gồm các sản phẩm BodyKey tại mục (1) và (3). 

(5) Bài đăng dưới dạng bài viết kèm hình ảnh, hình ảnh hoặc video clip, livestream, tính điểm theo tiêu 

chí về nội dung bởi BTC và tuân thủ Tiêu chuẩn truyền thông kỹ thuật số. Mentor cập nhật thông tin 

trước ngày 30 hàng tháng cho công ty thông qua link http://bit.ly/mentorchallenge_thang và Công ty 

tổng hợp sau khi kết thúc chương trình, điểm được tính theo tiêu chí về nội dung của BTC.  

Hướng dẫn cách thức nộp bài hàng tháng:  

+ Bước 1: Đăng bài trên tài khoản Facebook cá nhân: Mỗi tháng 4 bài dưới một trong các hình thức bất 

kỳ: Bài viết kèm hình ảnh, video hoặc livestream. Chủ đề liên quan đến quản lý cân nặng lành mạnh, 

http://bit.ly/mentorchallenge_thang


mang tính đóng góp cho kinh doanh và cộng đồng BodyKey, ví dụ: Chia sẻ kiến thức dinh dưỡng, luyện 

tập, lối sống, hoạt động cộng đồng BodyKey, tư vấn quản lý cân nặng…(Lưu ý bài đăng phải để ở chế độ 

Công khai) 

+ Bước 2: Chia sẻ bài đăng trên nhóm facebook “Cộng Đồng BodyKey Việt Nam - Làm Chủ Vóc Dáng 

Mới, Dễ Mà Vui” kèm hashtag #BodyKey #MentorChallenge. 

+ Bước 3: Trước ngày 30 hàng tháng, Mentor gửi tất cả đường link bài đã chia sẻ trong tháng (Link từ 

trang cộng đồng BodyKey) về địa chỉ http://bit.ly/mentorchallenge_thang để được tính là hợp lệ. 

Lưu ý:   

- Bài viết không được duyệt nếu: Vi phạm quy tắc ứng xử Amway, vi phạm Chuẩn Mực 

Truyền Thông Kỹ Thuật Số Amway, hình ảnh phản cảm/ trái thuần phong mỹ tục, các bài 

đăng không thuộc các chủ đề liên quan đến quản lý cân nặng lành mạnh, các bài viết 

không mở chế độ công khai hoặc bị trùng do đăng nhiều lần. 

Bài viết gửi vào nhóm trước 12h trưa hàng ngày sẽ được admin duyệt trong ngày, những bài viết gửi sau 

thời gian này sẽ được duyệt trễ nhất trong ngày hôm sau.   

(6) Tổng số người theo dõi trên tài khoản Facebook cá nhân thời điểm kết thúc chương trình (ghi nhận 

bởi công ty trong ngày 1/1/2022) tăng so với thời điểm bắt đầu chương trình (ghi nhận trong ngày 

30/06/2021). Mentor mở chế độ chấp nhận Theo dõi trên trang Facebook cá nhân xuyên suốt chương 

trình (1/7/2021-31/12/2021). Mentor gửi email hình chụp màn hình tài khoản Facebook cá nhân có hiển 

thị lượt theo dõi và email về địa chỉ: Mentor.challenge2020@gmail.com tại thời điểm trước chương trình 

(1/7/2021) và thời điểm kết thúc chương trình (01/01/2021), email được công ty phản hồi ghi nhận được 

tính là hợp lệ. 

(7) Tính trên số lượng người đăng ký tham gia Star Challenge/Thử Thách 60 Ngày năm 2021 và hoàn 

thành cân đầu vào. Thí sinh tham gia Star Challenge 2021 và Thử Thách 60 Ngày 2021 sẽ điền thông tin 

Mentor khi đăng ký tham gia thử thách trên ứng dụng BodyKey 2.1. Lưu ý thí sinh phải cân đầu vào 

thành công để được tính là hợp lệ. 

(8) Tính trên số lượng NPP/KH NPP lần đầu tiên mua sản phẩm BodyKey (đơn hàng trị giá BV từ 2.5 

triệu trở lên). Mentor gửi thông tin trước ngày 30 hàng tháng cho công ty thông qua link: 

http://bit.ly/mentorchallenge_thang để công ty xác minh và ghi nhận. 

(1), (2), (3), (4), (6), (7) & (8) Mentor có kết quả cao nhất hưởng trọn điểm tối đa. Các Mentor có kết quả 

thấp hơn được tính điểm theo quy tắc tam suất. 

Ví dụ cách tính điểm hạng mục (1) theo quy tắc tam suất:  

Thí sinh A có doanh số BodyKey tháng 6 là 50 triệu, cao nhất trong tất cả các thí sinh, vì vậy A được 

điểm tối đa hạng mục doanh số BodyKey tháng 6 là 40 điểm. Thí sinh B có kết quả có kết quả doanh 

số BodyKey tháng 6 là 25 triệu, vậy điểm hạng mục (1) của B được tính như sau: 

Điểm hạng mục (1) trong tháng 6 của B =  
25 triệu

50 triệu
x 40 điểm = 20 (Điểm) 

 

Trước ngày 16 hàng tháng, công ty sẽ gửi thông tin doanh số BodyKey và Nutrilite tháng trước đó cùng 

xếp hạng điểm của anh chị trong tháng qua email cá nhân anh chị cung cấp khi đăng ký tham gia chương 

trình. 

http://bit.ly/mentorchallenge_thang
mailto:Mentor.challenge2020@gmail.com
http://bit.ly/mentorchallenge_thang


Kết quả Top 10 Mentor của mỗi tháng được công bố vào ngày 15 và được trao thưởng vào ngày 30 của 

tháng sau.  

III. CÁC ĐIỀU KHOẢN CỦA CHƯƠNG TRÌNH: 

- Giá trị giải thưởng không được quy đổi thành tiền mặt và không được sang nhượng/cho/tặng cho người 

khác. 

- Amway có quyền xem xét, kiểm duyệt tiêu chuẩn tham gia chương trình của NPP, và có quyền đưa ra 

quyết định cuối cùng 

- Trong trường hợp có tranh chấp, khiếu nại về nội dung, kết quả chương trình, Amway có toàn quyền 

xử lý và đưa ra phương án, quyết định cuối cùng. 

- Mọi thay đổi liên quan đến nội dung chương trình sẽ được Amway thông báo đến NPP tham gia. Bằng 

cách đăng ký hoặc tiếp tục tham gia chương trình, NPP đồng ý với mọi thay đổi (nếu có) của Amway. 

- Công ty Amway có quyền từ chối kết quả nếu phát hiện có dấu hiệu gian lận trong kết quả. 

- Amway có quyền từ chối tư cách tham dự và từ chối kết quả đối với NPP có bất kỳ hành vi vi phạm 

Quy tắc ửng xử nào của Amway trước, trong và sau quá trình diễn ra chương trình 

- Các đối tượng tham gia không được sử dụng chương trình chương trình BodyKey Mentor Challenge 

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 NPP. 

- Amway bảo lưu quyền công bố và công khai tên tuổi, hình ảnh, video, nội dung bài viết của những 

người tham gia vì các lý do quảng bá trên các kênh truyền thông của Amway. 

 


