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• Cơ hội trên toàn cầu
• Quản lý nhiều tỷ đô-la
• Xếp hạng hàng đầu trên Momentum
• Các sản phẩm chứa siêu trái cây số 1 - Maqui
• Đội ngũ lãnh đạo hàng đầu trong ngành
• Chi trả nhanh nhất trong ngành - Chi trả trong ngày (5 phút)
• Một trong những phương án chi trả hoa hồng hào phóng nhất
• Thời gian chi trả tối ưu
• Ứng dụng di động MIỄN PHÍ
• Hệ thống tiếp thị FREE Tour
• Cổng thông tin hiện đại nhất trong ngành
• Tiếp thị đẳng cấp thế giới và xây dựng thương hiệu tiên tiến
• Chúng tôi hoạt động tích cực trên mạng xã hội
• Hỗ trợ khách hàng tận tâm qua điện thoại

Dù quý vị đang tìm kiếm công việc Bán thời gian, Toàn thời 
gian hay cơ hội kinh doanh PHÁT ĐẠT, QuiAri sẽ đem đến 
cho quý vị mọi thứ cần thiết để thành công!

KINH DOANH 
TOÀN CẦU  
TẠI NHÀ

Cơ hội
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Mua sản phẩm
Một cách để đủ điều kiện nhận 

Team Commissions là thực hiện 
một giao dịch mua tối thiểu là 75 

Personal Sales Volume (PSV)

Bán sản phẩm cho  
Khách hàng
Một cách khác để Đủ điều kiện 
nhận Team Commissions là 
bán sản phẩm cho Khách hàng, 
tối thiểu là 75 Personal Sales 
Volume (PSV).

HOẶC

B Ư Ớ C  1

Hoạt động  
tích cực

QUÝ VỊ

75 PSV

HÃY BẮT ĐẦU NÀO!
Cách để được nhận Team Commissions

* Yêu cầu Đang hoạt động. Xem trang 16.
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Bảo lãnh cá nhân cho 2 Nhà tiếp thị
Một trên Nhóm nhánh trái và một trên 
Nhóm nhánh phải, những người ĐANG 

HOẠT ĐỘNG với tối thiểu 75 PSV mỗi tháng.

B Ư Ớ C  2

Đáp ứng  
đủ điều kiện

QUÝ VỊ

75 PSV
Nhóm nhánh trái Nhóm nhánh phải

* Yêu cầu Đang hoạt động. Xem trang 16.
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Đăng ký AutoDelivery và  
tiết kiệm 10% trên TOÀN BỘ đơn đặt 
mua sản phẩm của quý vị mỗi tháng.

Các nhà lãnh đạo thiết lập 
AutoDelivery của họ cho 1 tháng sử 
dụng cá nhân và 1 tháng phân phát 

sản phẩm mẫu.

B Ư Ớ C  3

AutoDelivery
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• Khởi đầu nhanh chóng  
• Customer Bonus
• Team Commissions
• Speed Bonus  
• Matching Bonus
• Rank Advancement Bonus
• Lifestyle Bonus

7 cách kiếm tiền

Chi trả NHANH NHẤT trong lịch sử ngành 
(Chỉ 5 phút)
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FAST START 
BONUS
Thanh toán ngay lập tức

Kiếm Fast Start Bonus trên đơn hàng đầu tiên của 
tất cả các Nhà tiếp thị mà quý vị bảo lãnh cá nhân.

Gói sản phẩm

10 Pack
4 Pack
2 Pack
1 Pack

Fast Start Bonus

$200 USD
$80 USD
$40 USD
$20 USD

Món hàng lẻ

QuiAri Shake 
QuiAri Shake 

QuiAri Energy
Lấy mẫu 5 ngày

Fast Start Bonus

$7,50 USD
$3,75 USD

$3,75 USD
$1,50 USD

Gói đơn 
Lượng dùng trong 14 ngày

1#
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CUSTOMER 
BONUS
Thanh toán ngay lập tức

Customer Bonus được tính dựa trên 20% 
Sales Volume (SV) trên tất cả các đơn 
hàng ban đầu và đơn hàng đặt lại của 
Khách hàng được Bảo lãnh Cá nhân.

2#
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TEAM 
COMMISSIONS
Thanh toán ngay lập tức3 Mỗi sản phẩm đều có một giá trị tính bằng điểm được gọi là 

"Sales Volume" bắt đầu được lên từng cấp trong hoạt động kinh 
doanh của quý vị khi quý vị và các Nhà tiếp thị trong nhóm của 
quý vị mua hoặc bán sản phẩm. Mỗi khi có sản phẩm được bán 
trong tổ chức của quý vị, thì việc này tạo ra Group Sales Volume 
(GSV) cho toàn bộ tuyến trên. Khi GSV được cộng dồn, quý vị sẽ 
hoàn thành Chu kỳ và giành được Team Commission, tối đa là $20 
USD, cho mỗi 100 GSV được khớp giao dịch ở cả nhóm Trái và 

Purple  
Diamond

Green  
DiamondDiamondLegendHeroChampionStar Rising Star Shooting Star Rock Star Super StarXẾP HẠNG

$17,50$17,50$15$15$10 $10 $12,50 $12,50 $12,50THƯỞNG (USD) $17,50 $20

*Quý vị phải Đang hoạt động & Đủ điều kiện để được nhận Team Commissions.

Thưởng chu kỳ

Phải tới cấp độ không giới hạn, tối đa là $50,000 USD/tuần. Quý vị phải Đang hoạt động và Đủ điều kiện thì mới nhận được Team 
Commissions*. Mọi phần Sales Volume chưa sử dụng sẽ được gửi ở ngân hàng và tính dần vào các phép tính hoa hồng sau này.

#
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SPEED 
BONUS
Thanh toán ngay lập tức

Mua gói Nhà tiếp thị để quý vị có thể đạt tới thu 
nhập tối đa $200 USD Speed Bonus mỗi khi quý vị 
tích luỹ được 1.000 Speed Bonus Volume (SBV)*

10 Pack

4 Pack

2 Pack

1 Pack

90 Ngày để kiếm lên đến 10 Speed Bonus

60 Ngày để kiếm lên đến 4 Speed Bonus

30 Ngày để kiếm lên đến 2 Speed Bonus

14 Ngày để kiếm 1 Speed Bonus

4

*Quý vị phải Đang hoạt động và Đủ điều kiện thì mới nhận được

#
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MATCHING BONUS
Thanh toán ngay lập tức5

Khi quý vị thăng hạng, QuiAri thưởng cho quý vị Matching Bonus* vì thành tích huấn luyện và phát 
triển đội nhóm. Nhận tối đa 80% Team Commissions thu được ở cấp 1-7 từ tuyến bảo lãnh của quý 
vị, dựa trên thứ hạng ghi nhận của quý vị.

*Quý vị phải Đang hoạt động và Đủ điều kiện thì mới nhận được

CẤP Nhà tiếp thị Star Rising Star Shooting  
Star Rock Star Super Star Champion Hero Legend Diamond Green  

Diamond
Purple  

Diamond

1 Không có 10% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 25% 25% 25% 25%

2  10%  10%  10%  10%  10%  10%  10%  10%

3  10%  10%  10%  10%  10%  10%  10%

4  10%  10%  10%  10%  10%  10%

5  5%  5%  5%  10%  10%

6  5%  10%  10%

7  5%

#
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Xếp hạng Thưởng (USD)

Hero

Legend

Diamond

Green 
Diamond

Purple 
Diamond

$2.500 USD*

$5.000 USD*

$7.500 USD*

$12.500 USD**

$25.000 USD**

Rock Star

Super Star

Champion

Rising Star

Shooting 
Star $100 USD

$250 USD

$500 USD

$1.250 USD*

$50 USD

RANK 
ADVANCEMENT 
BONUS6

QuiAri thưởng cho 
Nhà tiếp thị khoản 
thưởng một lần duy 
nhất mỗi lần họ 
được thăng lên hạng 
MỚI.***

Thanh toán 
ngay lập tức

     * Phải duy trì trong 2 tháng liên tiếp  
   ** Phải duy trì trong 3 tháng liên tiếp 
 ***  Quý vị phải Đang hoạt động và Đủ điều  

kiện thì mới nhận được

#
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LIFESTYLE 
BONUS7

Xếp hạng Thưởng (USD)

Hero

Legend

Diamond

Green 
Diamond

Purple 
Diamond

$500,00

$1.000,00

$1.500,00*

Quý vị muốn trang trải tiền mua 
xe hơi hàng tháng? Một kỳ nghỉ 
thật tuyệt vời? Hay cho con cái 
học hành? Với Lifestyle Bonus*, 
quý vị có thể làm tất cả những 
điều này, và còn hơn thế nữa! 
Quý vị phải đạt Đủ điều kiện 
trong tháng trước đó. Phần 
thưởng được trao căn cứ theo 
Xếp hạng hoa hồng của Quý vị 
trong vòng 30 ngày trước đó. 
Với hạng Hero - Legend, chúng 
tôi sẽ xem xét Group Sales 
Volume vào ngày đầu tiên của 
mỗi tháng và trả thưởng vào 
ngày 15. Với hạng Diamond - 
Purple Diamond, chúng tôi sẽ 
đánh giá hai tháng trước đó.

$2.500,00*

$5.000,00*

#
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Yêu cầu về xếp hạng

Xếp hạng Tiêu chuẩn Điều kiện về thu nhập Chu kỳ hai nhánh Team Commissions 
theo tuần Matching Bonus Rank Advancement Bonus Lifestyle 

Bonus

Nhà tiếp thị Đang hoạt động với 25 PSV, 
Đạt điều kiện nhị phân, 100 LVL

Khởi đầu nhanh, Customer Bonus,
Chu kỳ hai nhánh $10 USD Không có mức trần Không có Không có Không có

Star Đang hoạt động với 25 PSV, 
Đạt điều kiện nhị phân, 500 LVL

Khởi đầu nhanh, Customer Bonus, Chu kỳ hai nhánh
Matching Bonus $10 USD Không có mức trần 10% Cấp 1 Không có Không có

Rising Star Đang hoạt động với 25 PSV, 
Đạt điều kiện nhị phân, 1000 LVL

Khởi đầu nhanh, Customer Bonus, Chu kỳ hai nhánh, 
Matching Bonus, Rank Advancement Bonus $10 USD Không có mức trần 20% Cấp 1 $50 USD Không có

Shooting Star Đang hoạt động với 25 PSV, 
Đạt điều kiện nhị phân, 2000 LVL

Khởi đầu nhanh, Customer Bonus, Chu kỳ hai nhánh, 
Matching Bonus, Rank Advancement Bonus $12,50 USD Không có mức trần 20% Cấp 1 $100 USD Không có

Rock Star Đang hoạt động với 75 PSV, 
Đạt điều kiện nhị phân, 5.000 LVL

Khởi đầu nhanh, Customer Bonus, Chu kỳ hai nhánh, 
Matching Bonus, Rank Advancement Bonus $12,50 USD Không có mức trần 20% Cấp 1, 10% Cấp 2 $250 USD Không có

Super Star Đang hoạt động với 75 PSV, 
Đạt điều kiện nhị phân, 10.000 LVL

Khởi đầu nhanh, Customer Bonus, Chu kỳ hai nhánh, 
Matching Bonus, Rank Advancement Bonus $12,50 USD Không có mức trần 20% Cấp 1, 10% Cấp 2, 

10% Cấp 3 $500 USD Không có

Champion Đang hoạt động với 75 PSV, 
Đạt điều kiện nhị phân, 25.000 LVL

Khởi đầu nhanh, Customer Bonus, Chu kỳ hai nhánh, 
Matching Bonus, Rank Advancement Bonus $15 USD Không có mức trần 20% Cấp 1, 10% Cấp 2,

10% Cấp 3, 10% Cấp 4 $1.250 USD, 2 tháng liên tiếp Không có

Hero Đang hoạt động với 75 PSV, 
Đạt điều kiện nhị phân, 50.000 LVL

Khởi đầu nhanh, Customer Bonus, Chu kỳ hai  
nhánh, Matching 
Bonus, Rank Advancement Bonus, Lifestyle Bonus

$15 USD Không có mức trần 20% Cấp 1, 10% Cấp 2, 10% Cấp 3, 
10% Cấp 4, 5% Cấp 5 $2.500 USD, 2 tháng liên tiếp $500 USD

Legend Đang hoạt động với 75 PSV, 
Đạt điều kiện nhị phân, 100.000 LVL

Khởi đầu nhanh, Customer Bonus, Chu kỳ hai  
nhánh, Matching 
Bonus, Rank Advancement Bonus, Lifestyle Bonus

$17,50 USD Không có mức trần 25% Cấp 1, 10% Cấp 2, 10% Cấp 3, 
10% Cấp 4, 5% Cấp 5 $5.000 USD, 2 tháng liên tiếp $1.000 USD

Diamond Đang hoạt động với 75 PSV, 
Đạt điều kiện nhị phân, 150.000 LVL

Khởi đầu nhanh, Customer Bonus, Chu kỳ hai  
nhánh, Matching 
Bonus, Rank Advancement Bonus, Lifestyle Bonus

$17,50 USD Tối đa $20.000 USD 25% Cấp 1, 10% Cấp 2, 10% Cấp 3, 
10% Cấp 4, 5% Cấp 5, 5% Cấp 6 $7.500 USD, 2 tháng liên tiếp $1.500 USD

Green Diamond Đang hoạt động với 75 PSV, 
Đạt điều kiện nhị phân, 250.000 LVL

Khởi đầu nhanh, Customer Bonus, Chu kỳ hai  
nhánh, Matching 
Bonus, Rank Advancement Bonus, Lifestyle Bonus

$17,50 USD Tối đa $25.000 USD 25% Cấp 1, 10% Cấp 2, 10% Cấp 3, 
10% Cấp 4, 10% Cấp 5, 10% Cấp 6 $12.500 USD, 3 tháng liên tiếp $2.500 USD

Purple Diamond Đang hoạt động với 75 PSV, 
Đạt điều kiện nhị phân, 500.000 LVL

Khởi đầu nhanh, Customer Bonus, Chu kỳ hai  
nhánh, Matching 
Bonus, Rank Advancement Bonus, Lifestyle Bonus

$20 USD Tối đa $50.000 USD
25% Cấp 1, 10% Cấp 2, 10% Cấp 3, 
10% Cấp 4, 10% Cấp 5, 10% Cấp 6,
5% Cấp 7

$25.000 USD, 3 tháng liên tiếp $5.000 USD
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1. Chi trả nhanh nhất trong ngành
Chi trả trong ngày (Trong vòng 5 phút) Các công ty khác bắt quý vị đợi hàng tuần hoặc 
hàng tháng, nhưng QuiAri trả tiền cho Nhà tiếp thị trong vòng 5 phút trên toàn thế giới. 

2. Cơ hội trên toàn cầu
Một cơ hội toàn cầu thực sự có sẵn tại hơn 100 quốc gia trên toàn thế giới.

3. Một trong những khoản thanh toán hoa hồng cao nhất
QuiAri trả lại khoảng 50% tổng doanh thu cho Nhà tiếp thị của họ.

4. Một trong những tiềm năng thu nhập cao nhất
Kiếm tới $50.000 USD/tuần từ Team Commissions. 

5. Yêu cầu thấp nhất về điều kiện kích hoạt và trình độ
Chỉ với 25 PSV mỗi tháng cho cả cá nhân và trong nhóm Trái và Phải của quý vị, quý vị sẽ 
đáp ứng các yêu cầu Đang hoạt động và Đủ điều kiện cho phép quý vị kiếm được Team 
Commissions.

6. Bảo lãnh hai người
Quý vị chỉ phải Bảo lãnh cá nhân cho 2 Nhà tiếp thị để đạt được thứ hạng cao nhất trong 
Phương án chi trả hoa hồng. Ở các công ty khác, quý vị được yêu cầu Bảo lãnh cá nhân 
cho nhiều Nhà tiếp thị.

7. Đánh giá hàng tháng so với hàng tuần
Commission Ranks được xác định trên cơ sở hàng tháng chứ không phải hàng tuần, nhờ đó 
quý vị có nhiều thời gian hơn gấp 4 lần để phát triển doanh số cần thiết cho mỗi thứ hạng.

8. Chu kỳ hai nhánh tăng cao nhất
Khi quý vị thăng hạng, Tiền thưởng theo chu kỳ của quý vị cũng sẽ tăng theo. Tiền 
thưởng theo chu kỳ bắt đầu từ $10 USD và tiếp tục tăng lên đến $20 USD cho mỗi 
Chu kỳ hai nhánh. Tin vui - khi đạt được một thứ hạng, quý vị sẽ được trả thưởng ở 
thứ hạng đó về sau. 

9. Speed Bonuses
Với Speed Bonuses, quý vị có thể kiếm thêm tới $2000 USD trong 
90 ngày đầu tiên của mình.  

10. Thanh toán Matching Bonus ngay lập tức
Kiếm tới 80% Team Commissions do Nhà tiếp thị được bảo lãnh cá nhân của quý 
vị tạo ra - tối đa 7 cấp.

11. Rank Advancement Bonus nhanh nhất
Chúng tôi thanh toán cho quý vị nhanh hơn bất kỳ công ty nào khác trong ngành 
với các yêu cầu về khối lượng nhỏ hơn nhiều! Quý vị sẽ được nhận khoản tiền 
thưởng một lần có giá trị từ $50 - $25.000 USD cho tổng số $50.000 USD từ Rank 
Advancement Bonuses được tính theo thời gian thực thay vì theo tuần hay tháng.

12. Thu nhập thặng dư được thanh toán ngay lập tức
Không chỉ đơn đặt hàng sản phẩm ban đầu được thanh toán ngay lập tức, mà tất 
cả các đơn đặt hàng sản phẩm hàng tháng cũng được thanh toán.

Điều gì giúp Phương án chi trả hoa hồng của QuiAri 
trở thành số 1
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Trung tâm kinh doanh: Trung tâm kinh doanh của 
Quý vị là nơi quý vị được sắp xếp bên trong tổ chức 
của QuiAri. Sales Volume (SV): Một giá trị tính bằng 
điểm được ấn định cho từng sản phẩm tính hoa hồng. 
Phương án chi trả hoa hồng của QuiAri dựa trên việc 
tích lũy các điểm này. 

Speed Bonus Volume (SBV): Sales Volume được tạo 
ra nhờ Mua gói cho Nhà tiếp thị của các Nhà tiếp thị 
được bảo lãnh cá nhân của quý vị. 

Group Sales Volume (GSV): Giá trị tính bằng điểm 
được gán cho tất cả các sản phẩm có chi hoa hồng 
được mua bởi Khách hàng hoặc Nhà tiếp thị thuộc 
mạng lưới do quý vị xây dựng. Khách hàng: Cá nhân 
hoặc doanh nghiệp mua các sản phẩm của QuiAri, 
nhưng không phải là một Nhà tiếp thị. 

Team Commission (Chu kỳ hai nhánh): Sự tích luỹ SV 
để kích hoạt Team Commission cho một Nhà tiếp thị. 
Một Nhà tiếp thị hoàn thành chu kỳ mỗi khi tích lũy 
được 100 GSV ở cả hai nhánh Trái và Phải của họ,  
tối đa là $20 USD dựa trên thứ hạng cao nhất mà họ 
đạt được. 

Lesser Volume Leg (LVL): Nhóm trong tổ chức của 
quý vị có số GSV ít nhất.

Personal Sales Volume (PSV): Sales Volume được 
tạo từ giao dịch mua hoặc giao dịch bán sản phẩm 
cho Khách hàng của chính quý vị. 

Đang hoạt động: Một cách để Đủ điều kiện nhận 
Team Commissions là tiến hành một giao dịch 
mua đáp ứng yêu cầu tối thiểu là 25 Personal Sales 
Volume (PSV). Một cách khác để Đủ điều kiện 
nhận Team Commissions là bán sản phẩm cho 
Khách hàng sao cho đáp ứng yêu cầu tối thiểu là 25 
Personal Sales Volume (PSV). Lưu ý: Nhà tiếp thị 
phải ở trạng thái đang hoạt động mới được thu Sales 
Volume. Sales Volume sẽ bị xóa bỏ sau khoảng thời 
gian 60 ngày không hoạt động. 

Đủ điều kiện: Khi quý vị có một Nhà tiếp thị đang 
hoạt động được bảo lãnh cá nhân trên nhóm Trái và 
Phải, khi đó quý vị đủ điều kiện. 

Xếp hạng hoa hồng: Thứ hạng hiện tại theo thời  
gian thực.

Xếp hạng công nhận: Thứ hạng cao nhất mà quý vị 
từng đạt được. Xếp hạng hoa hồng được đánh giá 
vào ngày đầu tiên của tháng và căn cứ theo (các) 
tháng trước đó. Xin lưu ý rằng ngày cuối tháng của 
chúng tôi được tính vào lúc nửa đêm, UTC (Giờ Phối 
hợp Quốc tế).

Hoa hồng bị bỏ lỡ: Quý vị phải có trạng thái Đang hoạt 
động và Đủ điều kiện thì mới hoàn thành chu kỳ và nhận 
được Team Commissions. Nếu quý vị đang Không hoạt 
động và không đủ điều kiện tại thời điểm nhận hoa hồng, 
chúng tôi sẽ tạm giữ Team Commissions của quý vị trong 
72 giờ. Nếu quý vị đáp ứng điều kiện trong khoảng thời 
gian đó, quý vị sẽ được chi trả Team Commissions.

Nhà tiếp thị: Nhà tiếp thị là người có cơ hội tham gia vào 
Kế hoạch chi trả hoa hồng và nhận được một trang web 
tiếp thị, tài liệu tiếp thị, Công cụ hỗ trợ kinh doanh tức thời, 
ứng dụng di động và Chuyến đi tiếp thị miễn phí.

2 Và được hưởng MIỄN PHÍ: Với tư cách là Nhà tiếp thị 
hoặc Khách hàng của QuiAri, khi quý vị có 2 Khách hàng 
được bảo lãnh cá nhân đồng thời đăng ký chương trình 
Phân phối tự động của QuiAri tạo ra tối thiểu 50 SV (Sales 
Volume) mỗi tháng, quý vị sẽ đủ điều kiện nhận Sản phẩm 
MIỄN PHÍ. Tổng tín dụng sản phẩm không được vượt quá 
$118,80 USD và không áp dụng cho giao hàng, thuế, VAT 
hay bất cứ phí/lệ phí quốc tế nào áp dụng đối với sản 
phẩm.

Lưu ý quan trọng
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TIẾT LỘ THU NHẬP
Xin lưu ý rằng cơ hội kinh doanh với QuiAri đem đến tiềm năng có được thu nhập 
không giới hạn. Tuy nhiên, QuiAri không đảm bảo về thành công tài chính. Thành 

công với QuiAri chỉ có được nhờ nỗ lực bán hàng thành công. Điều này đòi hỏi sự lao 
động chăm chỉ, tâm huyết, kỹ năng, sự kiên trì, năng lực và khả năng lãnh đạo. Thu 

nhập của quý vị sẽ phụ thuộc vào mức độ quý vị thể hiện những phẩm chất này.


