
HƯỚNG DẪN 

THỬ THÁCH 
NHÓM 

MENTOR F6



NPP đăng ký theo nhóm 4 người, gồm:

• Trưởng nhóm: Học viên Mentor F6 hoặc NPP xét lại Mentor F6

• Thành viên: NPP/KH NPP

• Trong nhóm có ít nhất 2 NPP/KH NPP là người mới (chưa từng tham gia bất

kỳ một chương trình BodyKey nào sau đây: BodyKey Star Challenge/Young 

Blood/BodyKey 60 Ngày Năm 2019-2020 và Star Challenge 2021). 

ĐỐI TƯỢNG

GIẢI THƯỞNG

TOP 7-15 NHÓM
1 ALL PLANT PROTEIN + 1 
MEAL REPLACEMENT/NGƯỜI

TOP 6 NHÓM
TRƯỞNG NHÓM: 1 CÂN INBODY DIAL/NGƯỜI
THÀNH VIÊN: 1 BỘ BODYKEY DỄ DÀNG 1/NGƯỜI

3.275.0009.000.000 1.847.000

TOP 16-30 NHÓM
1 TÚI THỂ THAO 
BODYKEY/NGƯỜI

330.000



THỜI GIAN

Cân đầu ra & đăng tải

hình ảnh

Đăng kí cân đầu ra
Đăng ký tham gia chương trình trên

website

01/11 02/11 29/11 30/11 10/0231/12 04/01 11/02 11/03

Kết quả chung cuộc

Cân đầu vào

CÁCH THỨC THAM GIA

Mua bộ sản

phẩm BDK
Cân đầu vào

Nhóm

Đăng ký

tham dự
Cân đầu ra

1 2 43



Mỗi người tham dự mua tối thiểu 1 bộ trong các bộ sau (Hóa đơn tính từ

ngày 1/11/2021 đến trước thời điểm cân đầu vào): 

- Hóa đơn mua hàng chính chủ (đặt trực tiếp cho mã NPP/KH NPP tham gia chương trình).

- Chương trình không bắt buộc mỗi thí sinh phải có đồng hồ. Khuyến khích mượn đồng hồ từ trưởng nhóm, thành viên

khác trong nhóm hoặc NPP/KH NPP nếu tham gia cân đo đầu vào & ra online. Thí sinh cân đầu vào & cân đầu ra

offline sẽ được cân đo bằng đồng hồ của công ty và không cần chuẩn bị đồng hồ.

- Các trường hợp cần hỗ trợ khác về đồng hồ vui lòng liên hệ BTC qua tổng đài 1800 1700 để công ty xem xét.

BỘ SKU TÊN BỘ SẢN PHẨM GIÁ BÁN NPP (VND)

1
304080/306637/306638/

309376/309391
BodyKey Dễ Dàng 1 2.977.000 - 3.150.000

2 304082/309392 BodyKey Cơ Bản 1 6.544.000 – 6.890.000

3 306644/309393 BodyKey Toàn Diện 1 13.760.000 – 14.452.000

Bước 1: Mua bộ sản phẩm



Bước 2: Đăng ký tham dự

Trưởng nhóm truy cập vào trang web bdkchallenges.com.vn để điền đầy đủ các

thông tin trong biểu mẫu và chọn thời gian địa điểm trung tâm phân phối Amway để

tiến hành đo đầu vào cho tất cả thành viên.

Lưu ý

- 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.

Đăng ký tài khoản Đăng nhập

https://bdkchallenges.com.vn/


Bước 2: Đăng ký tham dự

Chọn thử thách nhóm

Chọn

mục

Nhóm

Điền đầy đủ thông tin gồm cả

thời gian địa điểm cân đầu vào

( lưu ý xem thời gian cân đầu ra)

Đọc kỹ thể lệ

Và xác nhận



Bước 3: Cân đầu vào

Các thành viên đến Trung tâm phân phối Amway theo đúng thời gian và địa điểm đã đăng ký để cân đo

Lưu ý:

- Mang theo thẻ NPP/KH NPP hoặc CMND và hóa đơn mua hàng chứng minh đã mua bộ sản phẩm

- Thí sinh cân đầu vào & cân đầu ra offline sẽ được cân đo bằng đồng hồ của công ty và không cần chuẩn bị

đồng hồ. Khuyến khích mượn đồng hồ từ trưởng nhóm, thành viên khác trong nhóm hoặc NPP/KH NPP nếu

tham gia cân đo đầu vào & ra online. Các trường hợp cần hỗ trợ khác về đồng hồ vui lòng liên hệ BTC qua tổng

đài 1800 1700 để công ty xem xét. 

- Yêu cầu nhân viên cân đo ký xác nhận & đóng dấu vào kết quả cân đo. Mỗi bên giữ 1 bản.

Tất cả Phyto/ RDC/ ABC 



Bước 4: Cân đầu ra & đăng tải hình ảnh

Trưởng nhóm truy cập vào trang web bdkchallenges.com.vn chọn thời gian địa điểm trung tâm phân phối Amway để tiến

hành đo đầu ra cho tất cả thành viên theo thời gian quy định trên website tùy thời điểm mỗi thành viên cân đầu vào (60-65

ngày kể từ ngày cân đầu vào)

Lưu ý:

- 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.

- Mang theo thẻ NPP/KH NPP hoặc CMND.

- Thí sinh cân đầu vào & cân đầu ra offline sẽ được cân đo bằng đồng hồ của công ty. Khuyến khích mượn đồng hồ từ trưởng

nhóm, thành viên khác trong nhóm hoặc NPP/KH NPP nếu tham gia cân đo đầu vào & ra online. Các trường hợp cần hỗ trợ khác

về đồng hồ vui lòng liên hệ BTC qua tổng đài 1800 1700 để công ty xem xét. 

- Yêu cầu nhân viên cân đo ký xác nhận & đóng dấu vào kết quả cân đo. Mỗi bên giữ 1 bản.

Tất cả Phyto/ RDC/ ABC 

Vào website bdkchallenges.com.vn → Tracking performance →

Chọn thành viên → chọn Cân đầu vào để xem kết quả

https://bdkchallenges.com.vn/


Bước 4: Cân đầu ra & đăng tải hình ảnh

Trưởng nhóm phải đăng tải hình ảnh của các thành viên

lên trang web bdkchallenges.com.vn trước ngày

11/02/2022.

Chọn mục Upload tài liệu → Chọn thành viên → Chọn

“Click hoặc kéo vào đây để tải lên”

Hình ảnh đạt yêu cầu theo tiêu chí:

- Ảnh toàn thân của mỗi thành viên gồm: 3 ảnh trước thử

thách (chụp từ mặt trước, chụp ngang và chụp sau lưng) và

3 ảnh sau thử thách (chụp từ mặt trước, chụp ngang và

chụp sau lưng)

- Trang phục thể thao

- Dung lượng hình ảnh từ 2 MB – 5 MB.

Lưu ý:

- 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.

https://bdkchallenges.com.vn/


Hướng dẫn cân đo online

Bước 1: Đăng ký cân đo tại website bdkchallenges.com.vn nhưng chọn “Online”

Bước 2: Chuẩn bị trước khi cân đo:

+ Xem video hướng dẫn tự cân đo tại: https://bit.ly/candoonline

+ Chuẩn bị sẵn: Thẻ NPP/KH NPP hoặc CMND/CCCD, thước dây, cân điện tử (hoặc cơ học), hóa đơn mua hàng

+ 1 điện thaại có đăng nhập tài khoản BodyKey để đo chỉ số và 1 thiết bị khác để tham gia Zoom cùng nhân viên cân đo

+ Đảm bảo wifi/3G ổn định

Bước 3: Đúng thời gian cân đo, nhân viên cân đo sẽ liên hệ anh chị để sắp xếp Zoom.

Bước 4: Sau khi cân đo anh chị kiểm tra lại kết quả tại website bdkchallenges.com.vn và thông báo cho nhân viên nếu có sai sót.

Lưu ý:

- Anh chị để ý điện thoại để nhân viên liên hệ nhanh chóng

- Đảm bảo chuẩn bị đủ theo yêu cầu. Nhân viên có quyền từ chối và hẹn lại thời gian cân đo khác nếu anh chị chưa sẵn sàng.

https://bit.ly/candoonline

