
Danh Sách Kiểm Tra  “Bước Khởi Nghiệp”

Name:______________________
Date: ______________________

Hoàn thành các mục sau đây để bắt đầu sự nghiệp kinh doanh của Bạn với NSE:

1.  Đăng ký làm nhà phân phối.  Lấy mã số US ID__________________________ và thông 
tin tài khoản login ID___________________________ 

                         & password ___________________________

2. Tùy chọn: 
Mua: ageLOC Vitality 6-Pack ($300/01103867)

     ageLOC Galvanic Spa ($375/#01101332)
     ageLOC Vitality Kit ($599/#01103828) or 
            Vitality 2 6-pack, 10 brochures, 10 vitality trackers, 1 catalog. 

($585/#01103933)

3. Yêu cầu: thiết lập mua hàng tự động mỗi tháng (ADR Order):
-  $99 ADR cho 6 tháng với 36 sản phẩm khác nhau với giá khuyến mãi đặc biệt: Order 
#01103857

       - hoặc tối thiểu $100 ADR (2-pack Vitality, Lifepak Nano, etc.)

4. Điền và FAX đơn Direct Deposit để nhận tiền "huê hồng" hàng tuần (không áp dụng cho 
Canada)

5. Tạo trang web cá nhân tại www.nsedreams.com  – yourname.nsedreams.com 
($24.95/tháng.)

6. Lập kế hoạch kinh doanh, mục tiêu cá nhân và danh sách khách hàng tiềm năng.

7. Phương Tiện Thông Tin: 
        1) Học biết cách gọi 3-chiều với tất cả các thiết bị di động bạn đang sở hữu

 2) Bỏ địa chỉ email của bạn vào http://www.oneteamglobal.com/Email-List.aspx và Dean 
Nguyen email lists www.deannguyen.net 
 3) Conference Calls, Webinar Training (Hội luận qua điện thoại, đào tạo qua mạng)

8. Trong vòng 48 tiếng đầu tiên, hãy gặp trực tiếp hoặc qua điện thoại với 
Sponsor/Executive/Trainer (Người Đỡ Đầu/Cấp Lãnh Đạo/Người Huấn Luyện)  - XEM 
LẠI / HOÀN TẮT Danh sách kiểm tra và Bảng Thông Tin Tham Khảo

9.    Thử một vài sản phẩm ở nhà. Hãy bắt đầu thay thế các sản phẩm ở nhà bằng sản phẩm 
của Nu Skin.. Chia sẽ cùng người thân và bạn bè.

10.  tham dự Team Elite University trong thời gian sớm nhất (tổ chức tại Provo, Utah - cuối 
tuần thứ 3 mỗi tháng). Đăng ký tại  www.teameliteuniversity.com 
hoặc Conventions, Success Summits or Kick-Off Meetings

http://www.nsedreams.com/
http://www.teameliteuniversity.com/
http://www.deannguyen.net/
http://oneteamglobal.com/Email-List.aspx


Duy Trì Đào Tạo:

Chia sẻ kinh doanh với những người trong danh sách của Bạn bằng cách sử dụng 
a) Các cuộc họp

-  Giới thiệu ở nhà ( Bạn làm việc này đầu tiên )
           - Các cuộc gặp hàng ngày - giới thiệu 1 với 1 và ở nhà cùng với việc làm thí
              nghiệm để chứng minh.

-  Các cuộc chia sẽ cơ hội hàng tuần (xem lịch trình ở www.oneteamglobal.com ) 
-  Các cuộc họp lớn, khách sạn, hội nghị khu vực

b)  Websites
-  www.nsoverview.com  
-  www.vitalityoverview.com 
-  www.lamgiaukhongkho.com  (Tiếng Việt)
-  FAQs at www.deannguyen.com 

c)  DVD
- Khách hàng tiềm năng DVD

Nuskin Enterprises
Đơn đặt hàng, câu hỏi, phân phối và Hỗ trợ doanh nghiệp: 1-800-487-1000
• Hỗ trợ sản phẩm trực tuyến email: productsupport@nuskin.com 

Websites/Tools
• www.nsoverview.com   đây là trang web tuyển dụng chính của bạn
• www.oneteamglobal.com   cho tất cả các thông tin khác
• www.gnpworld.com   
• www.nuskin.com    - trang chính - đa quốc gia
• www.DeanNguyen.com   Team Người Việt
• www.DeanNguyen.info    - Thư viện trực tuyến

Đào tạo kinh doanh và hội thảo:
• Live Generals Call – Monday – Friday 10:00am (ET) 512-225-3400; code 77546#
• Month End Opportunity Conference Calls - Last Day – 2 separate calls on 512-225-

3400; 
code 

77546#
• Saturday Millionaire Training – 11:00am (ET) 512-225-3400; code: 77546#;
• Sunday Night Training – 9:00pm (ET) 512-225-3400; code: 77546#
• Tiếng Việt: 

o Monday – Friday 10:00pm (ET) 218-862-1300; code: 337231
o Monday, Wednesday, Friday noon @12:00pm (ET) 218-862-1300; code: 

337231
o Sunday: @ 10:00 P.M (ET) Đào tạo nâng cao kỷ năng lãnh đạo  cho Executive 

trở lên

http://www.DeanNguyen.info/
http://www.DeanNguyen.com/
http://www.nuskin.com/
http://www.gnpworld.com/
http://www.oneteamglobal.com/
http://www.nsoverview.com/
mailto:productsupport@nuskin.com
http://www.deannguyen.com/
http://www.lamgiaukhongkho.com/
http://www.vitalityoverview.com/
http://www.nsoverview.com/
http://www.oneteamglobal.com/


Thông tin tham khảo quan trọng

THÔNG TIN CÁ NHÂN Your Name:

Your Distributor ID:

Username: Password:

THÔNG TIN NGƯỜI ĐỠ 
ĐẦU

Sponsor Name: Sponsor Phone(s):

Sponsor Email

THÔNG TIN CẤP LÃNH 
ĐẠO

Additional Upline Team Support:

Name:__________________
Phone:__________________    Email:___________________

Name:__________________
Phone:__________________    Email:___________________

Name:__________________
Phone:__________________    Email:___________________

Name:__________________
Phone:__________________    Email:___________________

Name:__________________
Phone:__________________    Email:___________________

THÔNG TIN CTY NU SKIN Phone Numbers:
Nu Skin Main Number: 1-800-487-1000

Website Address:
Nu Skin: www.nuskinusa.com

HỔ TRỢ & ĐÀO TẠO
Global Partners Network (GPN): www.gpnworld.com
Training and Support, Newsletter Signup, News
GPN Support: support@gpnworld.com or 772-287-8989

GPN Conference Call Line: 512-225-3135.  PIN 996611#
Monday 9 PM EST: Focus Call
Thursday 9 PM EST: Coaching

mailto:support@gpnworld.com
http://www.gpnworld.com/
http://www.nuskinusa.com/


4 NHÓM NGƯỜI TRONG ĐỜI SỐNG CỦA BẠN
Danh Sách Những Người Có Tầm Ảnh Hưỡng Quan tTrọnng

GIA ĐÌNH BẠN BÈ KINH DOANH CỘNG ĐỒNG
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XÁC ĐỊNH MỤC TIÊU KINH DOANH

Chỉ có khoảng 2 trong số hàng trăm người biết chính xác những gì họ mong muốn từ cuộc 
sống và có một kế hoạch khả thi để đạt được mục tiêu của họ. Đây là những người lãnh đạo. 
Họ đã tìm thấy thành công mà cuộc sống phải dựa trên các điều khoản riêng của họ. Điều kỳ 
lạ về những người này là họ có cùng một số lần cơ hội như những người chưa bao giờ đạt 
được thành công. Nếu bạn biết chính xác những gì bạn muốn và có niềm tin tuyệt đối vào 
khả năng của bạn để có được nó, bạn có thể đạt được thành công. Nếu bạn không rõ ràng 
về những gì đặc biệt bạn muốn từ kinh doanh của bạn, hãy bắt đầu ngay bây giờ! Đúng vậy, 
ngay bây giờ bạn hãy tuyệt đối quyết định lấy những gì Bạn muốn, Bạn muốn nó bao nhiêu 
và khi nào thì Bạn muốn sở hữu nó. Dưới đây là một số câu hỏi để hướng dẫn bạn trong việc 
thiết lập các mục tiêu cụ thể.

Bạn sẽ làm gì với chi phiếu $1,000 Dollar đầu tiên?

Thu nhập hàng tháng tối thiểu bạn cần để đạt được những kết quả bạn muốn là bao 
nhiêu? _________

Thu nhập hàng tháng Bạn muốn kiếm được là bao nhiêu sau:
3 tháng ______________ 1 năm _______________

6 tháng ______________ 3 năm ______________

Bao nhiêu giờ mỗi tuần bạn có thể cam kết để hoàn thành mục tiêu của bạn?
5 7 10 15 20 25 50 More

Sử dụng lịch này để giúp bạn xác định bao nhiêu thời gian bạn sẽ dành cho doanh nghiệp 
của bạn trung bình trong một tuần. 
Trong mỗi ô vuông dưới đây, hãy viết số giờ sẵn có.

Hai Ba Tư Năm Sáu Bảy
Chủ 
Nhật

Tổng

6 am – 8 
am

8 am – 12 
pm

12 pm – 5 
pm

5 pm – 7 
pm

7 pm – 
10pm

10 pm -6 
am





MỤC TIÊU CỦA BẠN LÀ GÌ?

"Nếu tôi có 30 phút để chặt một cái cây, tôi sẽ dành 20 phút mài rìu cho thật bén."
- Abraham Lincoln

Hãy nhớ rằng: Mục tiêu hiếm khi được khắc trong đá. Bài tập này là một điểm khởi đầu, bạn 
có thể điều chỉnh mục tiêu và cam kết của bạn thường xuyên như bạn yêu cầu. Các mục tiêu 
bạn viết là quan trọng nhưng không quan trọng bằng thời gian bạn sẽ đầu tư bây giờ để lên  
kế hoạch, hãy để tâm trí tập trung vào mục tiêu của bạn

Xác định mục tiêu chính hay kết quả mà bạn muốn từ việc kinh doanh này
o Sống một cuộc sống đặc quyền  o Thay thế toàn bộ thu nhập chính của bạn
o Tạo ra thu nhập thứ hai                       o Phát triển kinh doanh và cá nhân
o Trả hết nợ              o Để trả tiền cho sự giáo dục của con cái.
o Có thêm tiền để mua...            o______________________________
o __________________________            o ______________________________

Tại sao các bạn bắt đầu kinh doanh này? Viết 2-3 câu giải thích lý do chính của bạn để bắt 
đầu kinh doanh này.

Nêu 3 điều mà bạn sẽ thay đổi trong cuộc sống của bạn khi bạn đạt được mục tiêu thu 
nhập của bạn.

1.

2.

3.



SÁCH NÊN ĐỌC:

Think & Grow Rich for the 21st Century by Napoleon Hill
As a Man Thinketh by James Allen
How to Win Friends and Influence People by Dale Carnegie
The Greatest Secret in the World by Og Mandino
It’s Not About the Money by Bob Proctor
Lessons From Great Lives by Sterling Sill & Dan McCormick
The 7 Habits of Highly Effective People by Stephen Covey
The Magic of Thinking Big by David Schwartz
Peaks & Valleys by Spencer Johnson
Maximum Achievement by Brian Tracy
Success Built to Last by Jerry Porras, Stewart Emery & Mark Thompson
The Way of he Peaceful Warrior by Dan J. Millman
Winners Never Cheat by Jon M Huntsman
Ethics 10 by John Maxwell
Awaken the Giant Within by Tony Robbins
The Slight Edge by Jeff Olson

CD & DVD NÊN XEM

Best of Success Summit CD and DVD
Building Your Networking Business by Jim Rohn
The Psychology of Achievement by Brian Tracy
Seven Habits of Highly Effective Network Marketers by Stephen Covey

MOVIE
Peaceful Warrior



Những thông tin cần thiết trong vòng 7 ngày đầu cần phải tham khảo

• Network Marketing là gì?  (43 phút)

• ADR là gì?  (10 phút)

• Làm Giàu Không Khó bằng những viên gạch Block Building  (33 phút)

• Chính sách trả thưởng (compensation plan)  (35 phút)

• Những bước căn bản dẫn đến thành công (19 phút)

• Guarantee Policy  (11 phút)

• International Sponsoring  (7 phút)

 


