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Một năm bão tố đã qua đi, còn lại với chúng ta là ý chí kiên cường và 

nghị lực mạnh mẽ hơn bao giờ hết. 2021 ở Amway còn là thời gian để 

nội tại doanh nghiệp đón nhận thách thức, học được nhiều bài học về 

tính linh hoạt, tinh thần cộng tác và sẵn sàng thay đổi để thích ứng. 

Hơn tất cả, đó là tinh thần phụng sự để mang lại điều tốt đẹp nhất cho 

nhau và cho cộng đồng.

Cảm ơn 2021 đã làm hiển lộ sức mạnh lớn lao của chúng ta, để tất cả 

cùng nhau vượt lên, thích nghi và phát triển vững bền.

- Amway Việt Nam – 
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“Tin tưởng vào triết lý hoạt động để
giúp đỡ thêm nhiều người có cuộc sống 
tốt hơn, khỏe hơn.” 

TỔNG GIÁM ĐỐC AMWAY VIỆT NAM

HUỲNH THIÊN TRIỀU
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Nhân dịp Amway Việt Nam phát hành Báo cáo Trách nhiệm Xã hội năm 2021,

Tổng giám đốc Amway Việt Nam có những chia sẻ về những điều tự hào trong năm 

qua cũng như những hoạch định vì cộng đồng trong tương lai.

Năm 2021 là một năm đáng nhớ, phải nhớ của bất kì doanh nghiệp nào trên thế 

giới. Nếu để diễn tả năm 2021 của Amway Việt Nam, ông sẽ dùng từ nào?

Tôi sẽ dùng từ “linh hoạt” để nói về cả nhà máy lẫn khối văn phòng. Chúng ta có thể 

dễ dàng nhận thấy được tác động mạnh mẽ khi COVID-19 ập đến, nó tác động trực 

diện lên chuỗi lao động – sản xuất – vận chuyển của doanh nghiệp. Do đó, nếu Amway 

không chuẩn bị sẵn sàng, tính toán cho cả những rủi ro vượt tầm kiểm soát thì phải 

tốn thêm thời gian loay hoay để thích nghi. 

Tôi thật sự biết ơn toàn thể nhân viên và nhà phân phối trên toàn quốc đã cống hiến 

cho công ty trong suốt giai đoạn khó khăn của 2021. Chúng tôi phải đối mặt với hệ 

thống vận chuyển đứt gãy, chuyển đổi mô hình hoạt động từ offline sang online… và 

còn hàng trăm điều khó khăn khác trong thời điểm đó. Nhưng trên tất cả, với “tinh 

thần phụng sự”, chúng tôi – đội ngũ những người đứng sau, những người tuyến đầu 

đã cùng nhau vượt qua, tiến lên và mạnh mẽ hơn. 

Dù bị ảnh hưởng của COVID-19 nhưng Amway Việt Nam vẫn kiên trì với những 

hoạt động vì cộng đồng. Trong năm qua, hoạt động nào đáng nhớ nhất với ông?

Rất nhiều hoạt động vì cộng đồng kể cả dài hạn mà chúng tôi theo đuổi nhiều năm, 

hay ngắn hạn là những hỗ trợ khẩn cấp đã được Amway Việt Nam thực hiện trong 

suốt năm 2021. Nhưng chương trình đáng nhớ nhất mà tôi muốn nhắc đến là đợt ủng 

hộ khẩn cấp các sản phẩm tăng cường sức đề kháng cơ thể, các sản phẩm vệ sinh cá 

nhân và tẩy rửa chuyên dụng cho các bệnh viện cũng như các lực lượng tuyến đầu, lực 

lượng chỉ đạo hỗ trợ công tác phòng chống dịch, các y bác sĩ, nhân viên y tế và tình 

nguyện viên, lực lượng tuyến đầu chống dịch tại khu vực phía Nam. Ở thời điểm khi 

tất cả đều hướng về tâm dịch, Amway Việt Nam cũng chung bàn tay để san sẻ khó 

khăn của đất nước. 

Bằng bất kì hình thức nào, chương trình ngắn hạn hay dài hạn, Amway Việt Nam vẫn 

luôn giữ triết lý là giúp mọi người có cuộc sống tốt đẹp hơn, khỏe mạnh hơn. Và chúng 

tôi luôn có niềm tin vững chắc vào những hoạt động mà chúng tôi đã làm được và 

đang làm để giúp đỡ, hỗ trợ mọi người.  

Trong năm tới, Amway Việt Nam sẽ tiếp tục mở rộng những dự án vì cộng đồng 

như thế nào?

Chúng tôi vẫn tiếp tục các hoạt động mở rộng cộng đồng chăm sóc sức khỏe, làm 

đẹp, nấu ăn để qua đó cung cấp kiến thức sâu rộng về từng mảng cụ thể để xây dựng 

những cộng đồng này. Kết hợp với nền tảng kĩ thuật số được đầu tư nghiêm túc và 

sản phẩm chất lượng cao từ thiên nhiên, chúng tôi mong muốn từng bước xây dựng 

lối sống lành mạnh cho cá nhân từ đó phát triển cộng đồng khỏe mạnh.

Ngoài ra, chúng tôi sẽ kiên trì với những hoạt động dài hạn mà nhiều năm qua Amway 

Việt Nam vẫn dày công thực hiện để lan tỏa những điều tốt đẹp, ý nghĩa đến 

với mọi người. 
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Tự do chọn lựa

Ở Amway tất cả chúng ta đều có 

quyền tự do thay đổi cuộc sống 

của chính mình bằng cách tạo 

dựng sự nghiệp riêng.

Gia đình

Gia đình là nền tảng của cuộc 

sống và chúng ta đều là thành 

viên của đại gia đình Amway 

toàn cầu, chúng ta tôn trọng và 

cùng giúp nhau đi tới thành 

công.
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03

04 Tưởng thưởng

Hạnh phúc là khi bạn thành công và đạt được những gì xứng đáng 

với công sức của mình. Amway luôn tưởng thưởng bạn khi bạn thành 

công và khi bạn giúp đỡ người khác đạt được thành công.

Hy vọng

Ai cũng có quyền được ước mơ và hy vọng. Ở Amway chúng tôi luôn 

tiếp lửa, truyền cảm hứng để bạn hy vọng và nỗ lực đạt được ước mơ 

của chính mình.
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Quan hệ đối tác

Làm việc trong sự tin tưởng lẫn 

nhau để tối ưu hóa thành công 

lâu dài của mọi người. Sự nghiệp 

kinh doanh này là cộng tác để 

cùng nhau có thể làm được tất 

cả mọi việc. Chỉ khi có sự cộng 

tác bền chặt và sự tin tưởng lẫn 

nhau mới biến giấc mơ trở thành 

hiện thực.

Sự liêm chính

Thành công được đo lường 

không chỉ về mặt kinh tế mà còn 

bằng sự tôn trọng, niềm tin và sự 

tín nhiệm. Tập đoàn Amway 

được xây dựng dựa trên quan 

niệm về sự liêm chính. Sự liêm 

chính là cốt lõi của cả kinh doanh 

và thành công cá nhân của bạn.

Tinh thần khởi nghiệp

Ủng hộ sự tự do và thị trường 

kinh doanh tự do chính là cách 

tốt nhất để nâng cao mức sống 

của mọi người trên toàn thế giới. 

Mục tiêu của Amway là tìm hiểu 

xem chúng ta gặp gỡ được bao 

nhiêu người và giúp đỡ cho bao 

nhiêu người, nhờ đó giúp họ biến 

ước mơ trở thành hiện thực. 

Chúng tôi là những người ủng hộ 

nhiệt thành cho tự do và

tinh thần khởi nghiệp

Trách nhiệm cá nhân

Giúp mọi người tự chịu trách 

nhiệm về việc đạt được các mục 

tiêu cá nhân, mục tiêu nhóm và 

mục tiêu của công ty. Tất cả 

chúng ta phải nhận thức được 

trách nhiệm của bản thân đối với 

người khác. Tất cả chúng ta đều 

có trách nhiệm và chịu trách 

nhiệm về việc đạt được các mục 

tiêu cá nhân. Chúng ta mang 

đến cho người khác hy vọng 

bằng cách giúp đỡ họ, mọi người 

tự giúp mình và trở thành công 

dân tốt trong cộng đồng nơi 

chúng ta sống và làm việc.
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Phát triển bản thân

Chúng tôi đối xử công bằng với 

mọi người, tôn trọng những 

phẩm chất độc đáo của họ và 

cho họ cơ hội để phát huy hết 

khả năng của bản thân. Bạn 

hoàn toàn có thể làm được. Công 

việc kinh doanh tại Amway giúp 

mọi người phát triển toàn diện 

khả năng của mình với vai trò là 

một cá nhân, một chủ doanh 

nghiệp và một nhà lãnh đạo.

Thành tích

Khuyến khích và công nhận sự 

sáng tạo, đổi mới, sự xuất sắc và 

thành tích trong tất cả những gì 

chúng ta làm.
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Hai Nhà đồng sáng lập Tập đoàn Amway
Rich DeVos (1926 – 2018) & Jay Van Andel (1924 – 2004)
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TƯ DUY
PHÁT TRIỂN CỦA
NHÀ ĐỒNG SÁNG LẬP

Văn hóa Amway là một phần không thể tách rời trong 
công việc hàng ngày của mỗi người và trong các chặng 
đường phát triển quan trọng ở quá khứ, hiện tại và 
tương lai của công ty.
Điều đó đã gắn liền với lịch sử hơn 60 năm của Tập đoàn 
Amway với mục đích giúp mọi người có cuộc sống tốt đẹp 
hơn, khỏe mạnh hơn. Mục đích này đã trở thành mục đích 
chung của mỗi nhân viên khi làm việc tại Amway. Chúng 
tôi cùng nhau hình thành văn hóa qua những trải nghiệm, 
công việc hàng ngày và qua cách chúng tôi hỗ trợ hết 
mình cho Nhà phân phối và khách hàng Nhà phân phối 
trên khắp thế giới. Đó là điều vô cùng cần thiết để thúc đẩy 
sự phát triển và lớn mạnh của công ty trong tình hình thị 
trường đầy cạnh tranh và thay đổi liên tục.
Mỗi nhân viên tại Amway chính là người tạo ra văn hóa 
thông qua những gì chúng ta nói và làm. Văn hóa được thể 
hiện rõ nét qua các giá trị, chính sách của công ty, trong 
cách lãnh đạo và môi trường chúng ta làm việc và được gọi 
là Tư Duy Phát Triển của Nhà Đồng Sáng Lập Amway.
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 1. Lãnh đạo từ tâm

- Luôn “suy nghĩ vì mọi người trước khi nghĩ vì bản thân”, lãnh đạo 

bằng tình yêu thương, sự khiêm nhường và cùng nhau làm việc đúng  

đắn.

- Chia sẻ cởi mở và thẳng thắn: Hãy thẳng thắn, toàn tâm lắng  nghe 

và phản hồi bằng sự khiêm nhường và cảm thông.

- Hòa nhập: Hãy tạo môi trường hòa nhập mà ở đó chúng ta khuyến  

khích những kinh nghiệm và quan điểm khác nhau.

- Suy nghĩ vì mọi người trước khi vì bản thân:  Hãy đồng tâm hiệp lực 

và luôn hỗ trợ lẫn nhau. Tin tưởng và đồng hành trong  các quyết định.

 2. Tồn tại để phục vụ

- Luôn đặt việc giúp đỡ Nhà phân phối Amway thành công  bằng trải 

nghiệm khách hàng là điều quan trọng và cấp bách nhất.

- Nhiệt thành cho sự thành công của Nhà phân phối: tìm hiểu và lấy 

Nhà phân phối làm trọng tâm trong tất cả hành  động của chúng ta.

- Tăng cường trải nghiệm khách hàng: Hãy giúp đỡ Nhà phân phối , 

đặc biệt là Nhà phân phối mới, cung cấp cho họ trải nghiệm khách 

hàng đặc biệt.

- Khai phá tinh thần khởi nghiệp tiềm tàng: Như hai nhà đồng sáng 

lập, hãy thắc  mắc và tìm ra những cách làm  mới để giúp Nhà phân 

phối đạt được mục  tiêu sống mà họ mong muốn.

 3.  Yêu thích học hỏi

- Luôn mở rộng phạm vi an toàn của bản thân, chấp nhận rủi ro, học 

hỏi một cách nhanh nhất và không bao giờ từ  bỏ việc chúng ta

muốn làm.

- Theo đuổi đam mê: Hãy khao khát học hỏi, theo đuổi đam mê và làm 

những  điều yêu thích. Hãy khơi gợi  tiềm năng của bản thân và

người khác.

- Tìm tòi, khám phá cách làm mới: Hãy thách thức thực trạng, can 

đảm thử nghiệm và chấp nhận thất bại để tiến tới thành công.

Kiên cường và bền bỉ: Hãy chấp nhận rủi ro và xem thách thức

là cơ hội.
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1.000.000+
nhà phân phối

60 ngôn ngữ
sử dụng toàn hệ thống

100+ quốc gia
và vùng lãnh thổ

15.000~ nhân viên
trên toàn thế giới

800+ 
Nhà khoa học

700+ 
Bằng sáng chế

200+ 
Sáng chế chờ cấp

400+
Sản phẩm sản xuất
và phân phối độc quyền

Các nhóm sản phầm : 
Dinh dưỡng và sức khoẻ
Chăm sóc sắc đẹp
Chăm sóc cá nhân
Chăm sóc nhà cửa

8.9 tỉ USD
Doanh thu năm 2021

2.400 ha+
Trang trại hữu cơ
tại Mexico, Brazil, Mỹ

TẬP ĐOÀN

AMWAY



21 Báo cáo trách nhiệm xã hội 2021

1.000.000+
nhà phân phối

60 ngôn ngữ
sử dụng toàn hệ thống

100+ quốc gia
và vùng lãnh thổ

15.000~ nhân viên
trên toàn thế giới

800+ 
Nhà khoa học

700+ 
Bằng sáng chế

200+ 
Sáng chế chờ cấp

400+
Sản phẩm sản xuất
và phân phối độc quyền

Các nhóm sản phầm : 
Dinh dưỡng và sức khoẻ
Chăm sóc sắc đẹp
Chăm sóc cá nhân
Chăm sóc nhà cửa

8.9 tỉ USD
Doanh thu năm 2021

2.400 ha+
Trang trại hữu cơ
tại Mexico, Brazil, Mỹ



22 Báo cáo trách nhiệm xã hội 2021

TRANG TRẠI TROUT LAKE

Trang trại Trout Lake tọa lạc tại Washington, Mỹ với tổng diện tích 512 hecta. Trout Lake được chia thành 

2 trang trại là: Trout Lake West (phía Tây) diện tích 162 hecta và Trout Lake East (phía Đông) diện tích 350 

hecta. Đây là nơi trồng và canh tác tổng cộng hơn 70 loại thực vật và thảo dược, bao gồm: cây cúc dại, 

việt quất, bồ công anh, tía tô đất, rễ cây nữ lang, bạc hà, rễ cây tầm ma, cỏ linh lăng, yến mạch… Trout 

Lake được chứng nhận hữu cơ bởi USDA Hoa Kỳ từ năm 1988 cho đến nay.
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TRANG TRẠI RANCHO EL PETACAL

Trang trại El Petacal Farm tại Mexico diện tích 643 hecta, có khí hậu lý tưởng.  Nắng và mưa nơi đây là 

điều kiện hoàn hảo để trồng cây giàu dinh dưỡng và trồng thử nghiệm cho nghiên cứu.
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TRANG TRẠI FAZENDA

Trang trại Fazenda tại Ubajara, Brazil có diện tích 1.660 hecta,

là nơi trồng Acerola cherry lớn nhất trên thế giới.
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AMWAY VIỆT NAM TỰ HÀO LẦN THỨ 2 ĐÓN NHẬN BẰNG KHEN CỦA BỘ Y TẾ

Amway Việt Nam vinh dự đón nhận Bằng Khen của Bộ Y Tế do có nhiều đóng góp trong việc cải thiện tình 
hình dinh dưỡng cho trẻ em Việt Nam. Đây là lần thứ 2 liên tiếp trong vòng 3 năm, Amway đón nhận Bằng 
khen của Bộ trưởng Bộ Y tế. Năm 2018, Amway đã được Bộ trưởng Bộ Y tế trao tặng bằng khen về triển khai 
công tác giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng trong giai đoạn 10 năm từ năm 2008 – 2018. 

AMWAY VIỆT NAM ỦNG HỘ CÁC SẢN PHẨM CHĂM SÓC SỨC KHỎE VÀ THIẾT YẾU
ĐẾN TUYẾN ĐẦU CHỐNG DỊCH TẠI KHU VỰC PHÍA NAM

Amway Việt Nam ủng hộ khẩn cấp 2.000 hộp thực phẩm BVSK Nutrilite Bio C plus, 500 chai xà phòng rửa 
tay đậm đặc G&H Protect+ và 500 chai nước rửa đa năng L.O.C. đến 2 địa điểm tiếp nhận: 1. Bộ phận thường 
trực đặc biệt của Bộ Y tế hỗ trợ chống dịch COVID-19 tại TP.HCM và báo Sức khỏe và Đời sống; 2. Bệnh viện 
Quân y 175 nhằm tiếp sức tuyến đầu trong cuộc chiến chống COVID-19. Tổng giá trị của đợt ủng hộ này là 
hơn 1 tỷ đồng.
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AMWAY VIỆT NAM TIẾP TỤC ĐỒNG HÀNH CÙNG CHƯƠNG TRÌNH HIẾN MÁU CHỦ NHẬT ĐỎ
LẦN THỨ XIII - NĂM 2021

Amway Việt Nam phối hợp với báo Tiền Phong và Bệnh viện Quân Y 175 tổ chức chương trình hiến máu Chủ 
nhật Đỏ lần thứ XIII – năm 2021 tại Tp.HCM. Sự kiện thu hút hơn 500 nhân viên, nhà phân phối và khách 
hàng của Amway tham gia hiến máu, đóng góp gần 400 đơn vị máu hỗ trợ các đơn vị y tế đảm bảo đáp ứng 
lượng máu cho điều trị, cứu giúp những người bệnh cần máu.
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DÒNG SẢN PHẨM NUTRILITE PROTEIN ĐẠT DANH HIỆU BÁN CHẠY SỐ 1 THẾ GIỚI

Dòng Thực phẩm bổ sung Nutrilite Protein Thực Vật của thương hiệu Amway tự hào đón nhận danh hiệu 
Thực phẩm bổ sung Protein bán chạy số 1 thế giới do Euromonitor International Limited công bố. Trước đó, 
Nutrilite - thương hiệu thực phẩm bổ sung dinh dưỡng, vitamin và thực phẩm bảo vệ sức khỏe cũng giành 
được vị trí bán chạy số một thế giới suốt 13 năm liền (*).
Theo đó, vào tháng 7/2021, Euromonitor công bố sản phẩm protein của nhãn hiệu Nutrilite là thực phẩm bổ 
sung protein bán chạy số 1 thế giới (**).

Nguồn: 
(*) Euromonitor International Limited; Ngành Vitamin và Thực Phẩm Bổ Sung, phần trăm thị phần trên thế giới tính theo doanh thu bán lẻ năm 2020)

(**)Theo Euromonitor International Limited số liệu 2020

AMWAY VIỆT NAM LÀ “NƠI LÀM VIỆC TỐT NHẤT CHÂU Á 2021”

Amway Việt Nam vinh dự được vinh danh và nhận Giải thưởng Nơi làm việc tốt nhất châu Á 2021 do HR Asia 
tổ chức và bầu chọn. “Nơi làm việc tốt nhất châu Á – HR Asia Awards” là giải thưởng quốc tế uy tín được tổ 
chức nhằm đánh giá và vinh danh những doanh nghiệp có chính sách Nhân sự vượt trội, chế độ đãi ngộ hấp 
dẫn, môi trường làm việc hàng đầu và thường xuyên tổ chức các chương trình đào tạo để phát triển và gắn 
kết các nhân sự tài năng của mình trong toàn bộ tổ chức và ở mọi cấp độ nhân viên. Đây là lần thứ 2 Amway 
Việt Nam có mặt trong danh sách này.
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AMWAY VIỆT NAM ĐƯỢC VINH DANH 10 NĂM LIÊN TỤC LÀ  DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC 
NGOÀI KINH DOANH THÀNH CÔNG TẠI VIỆT NAM  

Amway Việt Nam vinh dự nhận Giải thưởng Rồng Vàng và được vinh danh 10 năm liên tục là doanh nghiệp 
có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) kinh doanh thành công tại Việt Nam. Đây là lần thứ năm Amway Việt Nam 
được trao tặng giải thưởng uy tín này.
Trong dịp này, Amway cũng vinh dự tham gia diễn đàn FDI nhịp cầu phát triển Việt Nam 2021 với chủ đề 
“Kết nối địa phương – doanh nghiệp, nắm bắt cơ hội mới” với sự tham dự là đại diện Lãnh đạo Chính phủ, 
lãnh đạo Bộ Ngoại giao, Bộ Kế hoạch & Đầu tư, Bộ Công Thương, Bộ Thông tin & Truyền thông, Bộ Khoa học 
& Công nghệ, Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn, các Cục, Vụ, Viện liên quan, các hiệp hội và tổ chức 
doanh nghiệp trong nước và nước ngoài, các chuyên gia kinh tế cùng 400 CEO đại diện khối doanh nghiệp 
nước ngoài và doanh nghiệp hàng đầu tại Việt Nam. 
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AMWAY VÀ VIỆN DINH DƯỠNG QUỐC GIA RA MẮT CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO DINH DƯỠNG

Amway phối hợp cùng Viện Dinh Dưỡng Quốc Gia ra mắt chương trình đào tạo “Dinh dưỡng dự phòng, 
nâng cao sức khỏe và kỹ năng tư vấn” thuộc dự án phát triển Tư vấn viên sức khỏe Nutrilite, nhằm nâng cao 
nhận thức của người dân Việt Nam về một lối sống khỏe mạnh, chế độ ăn cân bằng và đầy đủ dinh dưỡng.
Nội dung chương trình rất toàn diện với những kiến thức về dinh dưỡng cơ sở, dinh dưỡng dự phòng nâng 
cao sức khỏe cùng với kỹ năng tư vấn rất hữu ích, thiết thực, được chia sẻ bởi các chuyên gia đầu ngành đến 
từ Viện Dinh Dưỡng Quốc Gia, trên nền tảng học tập hiện đại. Thông qua chương trình đào tạo, các học viên 
được trang bị đầy đủ kiến thức, tư duy dinh dưỡng, sức khỏe từ đó hiểu rõ hơn về các gói giải pháp sản 
phẩm Nutrilite và tư vấn đúng nhu cầu khách hàng. 
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NUTRILITE ĐỒNG HÀNH CÙNG QUỐC CƠ QUỐC NGHIỆP CHINH PHỤC KỶ LỤC THẾ GIỚI 2021

Nutrilite - nhãn hiệu Thực phẩm bổ sung dinh dưỡng, vitamin và thực phẩm bảo vệ sức khỏe bán chạy số 1 
Thế giới (*) – thuộc thương hiệu toàn cầu về sức khỏe và sắc đẹp Amway chính thức công bố đồng hành 
cùng Nghệ sĩ ưu tú Quốc Cơ – Nghệ sĩ ưu tú Quốc Nghiệp trong hành trình phá kỷ lục Guinness chồng đầu 
leo thang, diễn ra tại Tây Ban Nha vào cuối tháng 12/2021. Quốc Cơ - Quốc Nghiệp đã thành công vượt lên 
thành tích Guinness của bản thân trong 5 năm trước với thử thách chồng đầu giữ thăng bằng đi trên 100 
bậc thang trong 53 giây.

AMWAY VIỆT NAM LẦN THỨ 9 VINH DỰ NHẬN GIẢI THƯỞNG “SẢN PHẨM VÀNG VÌ SỨC KHỎE CỘNG 
ĐỒNG”

Amway Việt Nam vinh dự nhận Giải thưởng Amway Việt Nam  “Sản phẩm vàng vì sức khoẻ cộng đồng”. Đây 
là giải thưởng thường niên do Hiệp hội Thực phẩm chức năng Việt Nam tổ chức từ năm 2013 với mục đích 
khuyến khích, tôn vinh các sản phẩm uy tín, chất lượng, hoạt động đúng pháp luật, nhằm giúp cho toàn xã 
hội “Hiểu đúng, làm đúng và dùng đúng” về thực phẩm chức năng.
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ARTISTRY RA MẮT SẢN PHẨM MỚI ARTISTRY SKIN NUTRITION

Artistry, thương hiệu mỹ phẩm do Amway độc quyền nghiên cứu, sản xuất và phân phối, đã tổ chức sự kiện 

ra mắt dòng sản phẩm mới Artistry Skin Nutrition™ tại Trung tâm hội nghị The Adora Center. Sự kiện này 

đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ, thay đổi nhận diện thương hiệu với định hướng mới “Healthy 

beauty – Vẻ đẹp khỏe mạnh”.

TM
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Artistry - Thương hiệu làm đẹp duy nhất được bảo trợ bởi thương hiệu số 1 thế giới về vitamin và thực phẩm 

bổ sung dinh dưỡng từ thực vật, tin rằng vẻ đẹp khỏe mạnh bắt đầu từ làn da khỏe mạnh. Cơ thể cần dinh 

dưỡng để khỏe mạnh và làn da cũng vậy. Làn da khỏe mạnh có khả năng tự bảo vệ và tái tạo tốt hơn. Với 

khám phá mới về 5 nhu cầu dưỡng chất thiết yếu của da cùng lịch sử khoa học hơn 60 năm, Artistry mang 

đến dòng sản phẩm Artistry Skin Nutrition™ với những đột phá về công nghệ và dinh dưỡng, cung cấp 

dưỡng chất thiết yếu giúp nuôi dưỡng làn da khỏe mạnh, mịn màng và rạng rỡ.

(*nguồn) Chứng nhận bởi Global Data, số liệu năm 2019.
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Hoạt động cộng đồng
Thấu hiểu được tầm quan trọng của việc áp dụng Cách mạng Công nghệ 4.0 trong Cạnh tranh sáng tạo và 

phát triển bền vững, trong năm 2020, tập đoàn Amway đã quyết tâm đầu tư hơn 500 triệu USD vào các nền 

tảng kỹ thuật số, nghiên cứu và đổi mới sản phẩm…  Mục tiêu chính của xu hướng phát triển số là kết nối tốt 

hơn với người tiêu dùng trẻ tuổi trên thị trường, xây dựng những cộng đồng phù hợp với từng sở thích như: 

cộng đồng chăm sóc sức khỏe, cộng đồng chăm sóc sắc đẹp hay cộng đồng yêu thích ẩm thực. Thông qua 

sản phẩm chất lượng, đúng với nhu cầu khách hàng, Amway đã kết nối thành công các cộng đồng từ mạng 

xã hội ra thế giới thực, tạo dựng các mối quan hệ gắn kết từng cộng đồng
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CỘNG ĐỒNG LÀM ĐẸP ARTISTRY
Artistry Beauty Challenge là một trong những chương trình quan trọng góp phần xây dựng và phát triển 

cộng đồng làm đẹp Artistry. Thử thách mang đến niềm vui, nguồn động lực lớn cho tất cả Nhà phân phối 

trong hành trình lan tỏa cái đẹp cũng như phát triển kinh doanh bền vững cùng Artistry.



39 Báo cáo trách nhiệm xã hội 2021

CỘNG ĐỒNG HOME PARTY
Tăng trưởng cộng đồng hơn 10.000 thành viên 

4.829 buổi Home Party

1.564 Nhà Phân Phối đăng kí tham gia thử thách

Kết hợp các sản phẩm chất lượng cao, đa chủng loại, Home Party tạo môi trường gắn kết giữa 

Nhà phân phối với khách hàng, từng bước chuyển đổi từ offline lên online.
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CỘNG ĐỒNG BODYKEY 2020
Gần 1.000 người tham gia thử thách BodyKey 60 ngày năm 2021

Tăng 23% so với năm trước

 

Tăng nhận diện và niềm tin cho thương hiệu BodyKey và khuyến khích Nhà phân phối tham gia thử 

thách 60 ngày cùng ca sỹ Phương Vy Idol
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CỘNG ĐỒNG TRẺ TỪ TÂM 3T 
Tạo ra gần 300 cộng đồng trên mạng xã hội

50% cộng đồng đạt 1.000 thành viên trên đà phát triển

Lan tỏa hơn 2 triệu lượt tương tác và 82.000 nội dung giá trị

3T hướng đến mục tiêu giúp các Nhà phân phối kiến tạo một cộng đồng trên mạng xã hội của 

chính mình và xây dựng ngôi nhà chung của riêng đội nhóm. Xuyên suốt 6 tháng cùng 3T, các 

nhóm thành viên sẽ được huấn luyện và trải nghiệm thực chiến theo từng thử thách. Qua đó, ở cuối 

hành trình các nhóm tham gia sẽ sỡ hữu các kỹ năng nền tảng trên mạng xã hội và một cộng đồng 

thực sự đem lại giá trị kinh doanh của đội nhóm. 
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SỐNG VỚI

Từ năm 2020, công ty đã thực hiện nhiều chương trình đẩy mạnh Văn hóa Doanh Nghiệp theo chiến lược 

chung của tập đoàn để đón đầu những thay đổi và thách thức của thị trường và xã hội. Bao gồm các chương 

trình đẩy mạnh hành vi, thái độ của mỗi nhân viên theo các nguyên tắc, giá trị văn hóa cốt lõi được thực hiện 

theo chuỗi kết nối trực tuyến cùng phòng ban hàng tuần với nhiều chủ đề khác nhau nhằm cởi mở và kịp 

thời chia sẻ cùng ban lãnh đạo, định hướng hành động, động viên và ghi nhận những đóng góp kiên trì, bền 

bỉ của nhân viên, biến nguy cơ thành cơ hội để học hỏi, phát triển và cùng nhau vượt qua đại dịch. 

Amway liên tục tăng cường gắn kết và đẩy mạnh tư duy phát triển của nhân viên thông qua các hoạt động 

gắn kết hàng ngày. 
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SỐNG VỚI AMWAY
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Hoạt động kết nối nhân viên

-   Tổ chức chương trình Nhật Ký Covy, giúp nhân viên gắn kết khi COVID-19 bùng phát

-   Thi đua tham gia cuộc thi thể thao trực tuyến giúp nhân viên tăng cường sức khỏe, gắn kết và giữ kết nối 

với nhau suốt thời gian làm việc tại nhà và nhà máy.

-   Gặp gỡ hàng tuần giúp nhân viên kết nối thường xuyên, chia sẻ tình hình cá nhân và công việc.

KÍCH HOẠT HỆ THỐNG PHÒNG NGỪA VÀ ỨNG PHÓ COVID-19

-   Thành lập bộ phận ứng phó COVID-19 với các thành viên chủ chốt là giám đốc các bộ phận, lên đánh giá 

các cấp độ tình hình và lên kịch bản ứng phó kịp thời, hỗ trợ các vấn đề liên quan đến COVID-19 có ảnh 

hưởng trực tiếp đến người lao động.

-   Xây dựng quy trình làm việc và sản xuất đảm bảo các quy định phòng dịch, an toàn cho người lao động.

Chuyển đổi mô hình làm việc thành “3 tại chỗ” với khối nhà máy, bố trí nơi “cắm trại” cho nhân viên tại nhà 

máy và làm việc tại nhà đối với khối văn phòng.

-   Bộ phận truyền thông nội bộ cập nhật các tin tức hằng ngày cho nhân viên về tình hình dịch bệnh, tổ 

chức các buổi tư vấn phương pháp phòng tránh và tăng cường miễn dịch cho người lao động và gia đình.

-   Kịp thời hỗ trợ các sản phẩm dinh dưỡng để bảo vệ sức khỏe cho người lao động.

-   Đăng ký tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho toàn thể nhân viên trên toàn quốc

AN TOÀN MÙA COVID
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CHUỖI HOẠT ĐỘNG FITNESS CHALLENGE

 

Gần 250 thành viên tham gia | Hơn 280 bài dự thi

Chuỗi hoạt động thể dục thể chất hàng năm - Amway Fitness Challenge được tổ chức trực tuyến nhằm 

cung cấp cho nhân viên các kiến thức chuyên sâu về dinh dưỡng thể chất, các hình thức tập luyện đa dạng 

phù hợp để duy trì sức khỏe, và cơ hội thử thách cùng đội nhóm để tạo thói quen kiên trì và bền bỉ vượt qua 

thách thức của bản thân.

Amway thực hiện nhiều chương trình đẩy mạnh Văn hóa Doanh Nghiệp theo chiến lược chung của tập 

đoàn để đón đầu những thay đổi và thách thức của thị trường và xã hội. Bao gồm các chương trình đẩy 

mạnh hành vi, thái độ của mỗi nhân viên theo các nguyên tắc, giá trị văn hóa cốt lõi được thực hiện theo 

chuỗi kết nối trực tuyến cùng phòng ban hàng tuần với nhiều chủ đề khác nhau nhằm cởi mở và kịp thời 

chia sẻ cùng ban lãnh đạo, định hướng hành động, động viên và ghi nhận những đóng góp kiên trì, bền bỉ 

của nhân viên, biến nguy cơ thành cơ hội để học hỏi và phát triển. 

CHUỖI CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN TẢI GIÁ TRỊ TƯ DUY PHÁT TRIỂN CỦA NHÀ ĐỒNG SÁNG LẬP

3 khóa đào tạo trực tuyến | 100% nhân viên tham gia | 94% nhân viên hài lòng

Chương trình giúp nhân viên đào sâu kiến thức về văn hóa doanh nghiệp theo Tư duy của hai nhà đồng 

sáng lập: Lãnh đạo từ tâm, Tồn tại để phục vụ, Yêu thích học hỏi. Từ những kiến thức này giúp nhân viên vận 

dụng vào công việc hằng ngày, xây dựng không khí, văn hóa làm việc tích cực, chất lượng. 

HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG
VĂN HOÁ DOANH NGHIỆP
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Ông Nguyễn Phan Huy Khôi  – Tổng giám đốc VTV Live 

Năm 2022 đánh dấu lần đầu tiên VTV Live đồng hành cùng 

Amway trong chuỗi hoạt động xã hội với 2 chương trình đầy ý 

nghĩa “Về Quê” và “Cùng em đến trường” của Quỹ Tấm Lòng Việt 

(Đài truyền hình Việt Nam). Chúng tôi rất vui mừng và hi vọng sự 

đồng hành của Amway sẽ giúp lan tỏa tính nhân văn của chương 

trình. Bằng những tấm lòng với tình yêu thương, bằng sự sẻ chia, 

quan tâm của cá nhân, doanh nghiệp sẽ là nguồn động viên, giúp 

đỡ những hoàn cảnh được thụ hưởng trong 2 chương trình vượt 

qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Ngoài ra trong thời gian 

tới, chúng tôi cũng rất mong muốn được hợp tác cùng Amway 

trong nhiều dự án khác để xây dựng các chương trình Trách 

nhiệm xã hội có ý nghĩa hơn nữa đối với cộng đồng.

Ông Phan Đức Quế

Giám Đốc Trung Tâm Thông Tin Tư Vấn và Đào Tạo

Cục Cạnh Tranh và Bảo Vệ Người Tiêu Dùng 

Bộ Công Thương (ICT)

Trong thời gian vừa qua Trung tâm Thông tin, Tư vấn và Đào tạo 

(Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng) và Amway Việt Nam 

đã cùng nhau hợp tác để thực hiện một số hoạt động tuyên 

truyền, phổ biến trong lĩnh vực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 

giai đoạn 2020 - 2021. Các hoạt động của 2 đơn vị đã góp phần 

tăng cường nhận thức của cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức xã 

hội – nghề nghiệp, cộng đồng doanh nghiệp và xã hội về trách 

nhiệm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, từ đó, giúp tăng cường 

hiệu quả thực thi pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 

tại Việt Nam. Từ góc độ cơ quan thực thi, chúng tôi trân trọng và 

ghi nhận những đóng góp tích cực từ phía Amway cho các hoạt 

động hướng tới người tiêu dùng và mong muốn tiếp tục hợp tác 

trong nhiều chương trình mới trong thời gian tới.
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Nhà báo Lý Thành Tâm

Trưởng cơ quan đại diện báo Tiền Phong tại TpHCM,

Thường trực Ban tổ chức Chủ nhật Đỏ 2021 tại TpHCM 

Báo Tiền Phong và Ban tổ chức Chủ nhật Đỏ chân thành cảm ơn 

Amway Việt Nam đã đồng hành cùng chúng tôi trong suốt những 

năm qua. Với thông điệp “Hiến máu cứu người – Sinh mệnh của 

bạn và tôi” xuyên suốt 14 năm qua, kể từ khi ngày hội Chủ nhật Đỏ 

được báo Tiền Phong khởi xướng đã trở thành lời thúc giục mạnh 

mẽ mỗi dịp năm mới nhằm huy động nguồn máu quý giá để cứu 

chữa những người bệnh. Năm qua, dù tình hình COVID-19 vẫn 

còn diễn biến phức tạp nhưng Amway Việt Nam vẫn cố gắng để 

phối hợp tổ chức chương trình Chủ nhật Đỏ tại TP Cần Thơ. 

Chúng tôi hy vọng trong thời gian tới chương trình sẽ được khởi 

động ở TPHCM, Hà Nội để càng ngày giọt máu của nhân viên 

Amway Việt Nam có thể đến được với nhiều bệnh nhân hơn, giúp 

nhiều người có cuộc sống tốt đẹp hơn, khoẻ mạnh hơn.
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Bác sĩ Vũ Sơn Giang

Bệnh viện Quân y 175, Bộ Quốc phòng

Xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của Báo Tiền phong, Ban Tổ 

chức Chủ nhật đỏ, đã có những chương trình phát động số người 

hiến máu cho các cơ sở y tế, kịp thời cung cấp những đơn vị máu 

quý giá, phục vụ người bệnh. Cảm ơn công ty Amway Việt Nam, 

luôn đồng hành với Chương trình Chủ nhật đỏ. Trong giai đoạn 

dịch COVID-19 gây ra hệ lụy to lớn với đất nước ta, kéo theo lượng 

máu các cơ sở y tế thu về, để cung cấp cho người bệnh thiếu trầm 

trọng, Chương trình Chủ nhật đỏ đã kết hợp với công ty Amway, 

bổ sung kịp thời số lượng máu cho nhu cầu cấp thiết của các cơ 

sở y tế khu vực phía Nam, nơi chịu tổn thất nặng nề của đợt bùng 

phát thứ 4, của dịch COVID-19. Chúng tôi cũng rất cảm ơn sự 

thiện chí, sự đồng hành của công ty Amway Việt Nam, đã luôn hỗ 

trợ cho chúng tôi, khi cần máu để cung cấp cho người bệnh. 

Amway Việt Nam luôn nhiệt tình hỗ trợ các đơn vị y tế về vật chất, 

trong giai đoạn khó khăn nhất khi dịch bệnh xảy ra. Chúng tôi 

mong muốn, Ban lãnh đạo của công ty, toàn thể cán bộ nhân viên 

của công ty, luôn giữ được nhiệt huyết, tôn chỉ hành động và luôn 

hướng tới sức khỏe cộng đồng. Chúc công ty ngày càng phát 

triển và luôn luôn hướng tới cộng đồng.
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Crown Ambassador NGUYỄN THỊ ĐIỆP

Càng gắn bó với Amway tôi càng yêu môi trường kinh doanh và càng muốn cống 
hiến nhiều hơn bởi tính nhân văn mà Nhà đồng sáng lập luôn hướng đến. Một trong 
những điều mà tôi khâm phục là những chương trình hỗ trợ cộng đồng, đặc biệt là 
chương trình hiến máu Chủ Nhật Đỏ được tổ chức hàng năm. Chương trình không 
chỉ đóng góp cho ngân hàng máu của các bệnh viện mà còn nâng cáo ý thức cống 
hiến vì cộng đồng, biết đồng cảm và giúp đỡ những người không may mắn. Mỗi 
Nhà phân phối đều cảm mình thật hạnh phúc khi được cùng Amway góp một phần 
nhỏ bé để giúp cho cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn. 

Double Diamond LÊ TRỌNG ĐẠI - ĐÀO THÚY HIỀN

Thế giới 2021 biến động nhưng Amway luôn vững vàng, tạo điều kiện hỗ trợ cho 
Nhà phân phối và cộng đồng thông qua những chương trình ủng hộ phòng chống 
dịch bệnh; Ngày hội hiến máu Chủ Nhật Đỏ… Tất cả thể hiện tinh thần phụng sự 
cộng đồng, nhất quán lan toả từ tập đoàn. Thông qua Amway, chúng tôi đã thay 
đổi cuộc sống của nhiều người. Amway là nơi giúp chúng tôi thoả sức thể hiện giá 
trị bản thân. Bằng tất cả sự trân trọng xin gửi lời biết ơn sâu sắc đến gia đình Nhà 
đồng sáng lập Rich DeVos và Jay Van Andel, cảm ơn Amway Việt Nam, nơi giúp 
mọi người có cuộc sống tốt đẹp hơn, khỏe mạnh hơn. 

Double Diamond PHẠM BẢO THƠ - NGUYỄN THANH TRUNG

Đồng hành cùng Amway hơn 12 năm, vợ chồng tôi cảm thấy rất vui và tự hào về 
những gì Amway đã mang đến cho gia đình chúng tôi và cho cộng đồng xã hội. 
Amway không chỉ cung cấp đến người tiêu dùng những sản phẩm chất lượng cao, 
giúp nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân mà còn tạo ra một cơ hội khởi 
nghiệp rất tuyệt vời cho tất cả mọi người. Nhìn thấy Amway tài trợ hàng ngàn sản 
phẩm bảo vệ sức khỏe cho các đơn vị chống dịch tuyến đầu chúng tôi vô cùng xúc 
động. Chúng tôi sẽ cùng chung sức với nhau để mang Amway đến cho mọi gia 
đình “vì một cuộc sống tốt đẹp hơn, khỏe mạnh hơn.”
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Double Diamond NGUYỄN THỊ HẢO - VÕ QUỐC ĐÀN

Bên cạnh công việc kinh doanh, hằng năm Amway Việt Nam luôn tổ chức rất 
nhiều chương trình từ thiện, chương trình hỗ trợ dinh dưỡng cho hàng chục ngàn 
trẻ em dưới 5 tuổi, chương trình hiến máu nhân đạo… Chúng tôi vô cùng tự hào 
được là Nhà phân phối Amway được hợp tác với một tập đoàn có tâm, tầm và trí. 
Chúng tôi rất hạnh phúc với sự lựa chọn của mình.

Founders Executive Diamond ĐẶNG THỊ HOÀNG YẾN – TRẦN KHÁNH CƯỜNG

Một trong những giá trị mà chúng tôi tâm đắc nhất trong thời gian dài hợp tác 
cùng Amway, đó là giúp mọi người có cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn. Amway 
không ngừng minh chứng giá trị này bằng những việc hằng năm tổ chức rất 
nhiều chương trình vì cộng đồng. Năm 2021 vừa qua, Amway ủng hộ hơn 1 tỷ đồng 
sản phẩm đến tuyến đầu chống dịch, tổ chức liên tục các chương trình hiến máu 
nhân đạo, các chương trình hỗ trợ cộng đồng… Đây là một trong số những giá trị 
nền tảng mà Tập đoàn Amway luôn đặt lên hàng đầu. Đó là một điều tuyệt vời 
giúp chúng tôi luôn tin tưởng và tự hào về Amway.

Executive Diamond LÊ ANH PHAN – PHẠM KIỀU MY

Đúng như triết lý của hai nhà đồng sáng lập, Amway là một tập đoàn của tương 
lai, luôn hướng về tương lai và nghĩ cho tương lai. Amway truyền cảm hứng cho 
những người khởi nghiệp với một khái niệm khác biệt, hoạt động kinh doanh 
không đơn giản tạo dựng thành công cho bản thân, đó còn là một hoạt động xây 
dựng mối quan hệ với con người, môi trường và xã hội. Cảm ơn Amway Việt Nam, 
nơi cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn.
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Executive Diamond ĐẶNG QUỐC HƯNG – NGUYỄN THỊ CẨM TÚ

Tôi rất ấn tượng với những chiến dịch mà Amway đã triển khai cho đất nước. Thứ 
nhất là ủng hộ các sản phẩm chăm sóc sức khoẻ và thiết yếu đến tuyến đầu 
chống dịch. Hoạt động thứ hai là Ngày hội hiến máu Chủ Nhật Đỏ. Tiếp đến là 
chương trình đồng hành cùng hai nghệ sĩ xiếc Quốc Cơ và Quốc Nghiệp chinh 
phục kỷ lục Guinness thế giới năm 2021. Một lần nữa, Amway đã khẳng định 
những giá trị và xây dựng lòng tin cho người tiêu dùng Việt Nam thêm vững chắc 
hơn. Chúng tôi vô cùng biết ơn những giá trị mà Amway đã và đang làm. Chúng 
tôi hy vọng sẽ có thêm nhiều chương trình ý nghĩa như thế này và rất mong muốn 
được đồng hành cùng Amway.

Diamond NGUYỄN THỊ ANH ĐÀO

Với vai trò là đối tác Amway, tôi luôn ủng hộ và đồng hành cùng Amway cho các 
dự án liên quan đến cộng đồng. Tôi tin tưởng rằng, sẽ ngày càng có nhiều đối tác 
đến với Amway không chỉ tìm kiếm cho mình cơ hội kinh doanh độc lập, mà còn 
chung tay lan tỏa giá trị cho cộng đồng, đúng như triết lý của hai nhà đồng sáng 
lập: Amway – Giúp mọi người có cuộc sống tốt đẹp hơn, khỏe mạnh hơn. Tôi chúc 
cho Amway Việt Nam ngày càng phát triển và giữ vững tinh thần hướng về cộng 
đồng, như những gì Amway đã làm suốt 60 năm qua và hơn thế nữa.

Diamond CÀ THỊ NHUNG – NGUYỄN VĂN CHUNG

Chúng tôi hàng năm đồng hành cùng Amway với các chương trình thiện nguyện, 
đặc biệt năm 2021 trong làn sóng thứ tư của dịch COVID-19, Amway Việt Nam đã 
ủng hộ khẩn cấp các sản phẩm tăng cường sức đề kháng cho các lực lượng tuyến 
đầu. Chương trình Chủ Nhật Đỏ đã huy động được rất nhiều đơn vị máu để bổ 
sung vào ngân hàng máu của các bệnh viện. Với những nghĩa cử cao đẹp đó, 
chúng tôi luôn tự hào được đóng góp một phần công sức nhỏ bé của mình để 
giúp cho cộng đồng cho xã hội đúng với tâm niệm của hai Nhà đồng sáng lập 
trong suốt hơn 60 năm phát triển của Amway.
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Diamond ĐẶNG THỊ THÚY HẰNG – NGUYỄN KIM TÂM

Với vai trò là Nhà phân phối Diamond của Amway, tôi cảm nhận được ngoài việc 
mang sản phẩm chất lượng cao đến Việt Nam, Amway còn mang giá trị giúp đỡ 
cộng đồng trong những năm vừa qua. Đặc biệt chương trình hỗ trợ dinh dưỡng 
cho trẻ em,  hỗ trợ tuyến đầu chống dịch, tặng quà bà con nghèo đón tết đủ đầy. 
Thay mặt Nhà phân phối Amway Việt Nam, tôi xin chân thành cảm ơn Amway 
Việt Nam đã hỗ trợ nhiều chương trình thiện nguyện giúp đỡ cộng đồng Việt 
Nam có cuộc sống tốt hơn. Chúng tôi sẽ luôn đồng hành và gắn bó với Amway 
trong những chương trình thiện nguyện sắp tới.

Diamond TRỊNH THÁI HƯƠNG - VÒONG VĨNH LỄ

Kể từ khi hợp tác cùng Amway, chúng tôi biết rằng trong suốt nhiều năm qua 
công ty đã giúp được nhiều người thay đổi cuộc sống và sức khỏe tốt đẹp hơn. 
Ngoài ra, còn có những giá trị cốt lõi giúp cho chúng tôi cùng đội nhóm có được 
sự Tự Do - Gia Đình - Hy Vọng - Tưởng Thưởng và trao cho mọi người có cơ hội 
khởi nghiệp và phát triển năng lực bản thân. Hàng loạt các chương trình của 
Amway khiến chúng tôi vô cùng tâm đắc những giá trị trong sự nghiệp kinh 
doanh này. Chúng tôi sẽ gắn kết dài lâu cùng với Amway để lan tỏa những giá trị 
tốt đẹp đến cộng đồng.

Diamond NGUYỄN THỊ THANH HOA - NGUYỄN VĂN CHÍNH

Chúng tôi vô cùng tự hào với những cam kết đóng góp cho xã hội của Amway 
Việt Nam trong năm 2021. Việc các Nhà phân phối tham gia và ủng hộ các 
chương trình thiện nguyện cho thấy nỗ lực thiết thực và tấm lòng nhiệt thành 
đóng góp lan tỏa cho các hoạt động vì sức khỏe của cộng đồng. Chúng tôi rất vui 
mừng và hãnh diện vì đã trở thành một phần của Amway. Cảm ơn Amway Việt 
Nam và hẹn gặp Amway trong hành trình sắp tới tiếp tục lan tỏa những đóng 
góp tuyệt vời này cho cộng đồng.
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Diamond NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG - KIỀU THANH CA

Thông qua kinh doanh Amway, tôi có cơ hội thay đổi cuộc sống tốt hơn và làm 
cầu nối giúp nhiều bạn trẻ khác khởi nghiệp. Thật tự hào là đối tác của Amway, 
công ty luôn có tinh thần tương thân tương ái và lấy trách nhiệm đáp đền xã hội 
làm trọng điểm, đúng với triết lý giúp mọi người có cuộc sống tốt đẹp hơn, khỏe 
mạnh hơn mà Amway luôn theo đuổi trong hơn 60 phát triển của tổ chức.

Diamond NGUYỄN THỊ GIANG

Trong đại dịch vừa qua, toàn thể Ban Giám Đốc, nhân viên và Nhà phân phối đã 
dốc hết sức mình để chủ động nguồn cung ứng sản phẩm để kịp thời đến được 
tay người tiêu dùng. Văn hoá người giúp đỡ mọi người lan toả là giá trị lớn nhất 
mà tôi cảm nhận khi tìm hiểu về Amway. Thật tự hào khi được là Nhà phân phối 
của Amway.
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TRANG TRẠI HỮU CƠ ĐƯỢC 
CHỨNG NHẬN

Amway sở hữu và vận hành 
gần 6.000 mẫu Anh (2.428 ha) 
đất trang trại hữu cơ được 
chứng nhận tại Mỹ, Brazil, 
Mexico.

PHÂN PHỐI / KHO VẬN

Các trung tâm phân phối và 
vận chuyển cung cấp trải 
nghiệm giao hàng cạnh tranh, 
hiện đại cho khách hàng và 
Nhà phân phối Amway.

ĐỔI MỚI & KHOA HỌC

Hơn 800 nhà khoa học, kỹ sư 
và chuyên gia kỹ thuật nhằm 
phát triển khả năng đổi mới 
và ứng dụng khoa học tại các 
địa điểm cung cấp nghiên 
cứu và phát triển sản phẩm 
toàn cầu, khu vực và địa 
phương.
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Amway Việt Nam trân trọng cảm ơn các cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị báo chí, đối tác từ thiện, 

cùng toàn thể nhà phân phối và nhân viên trên cả nước đã hỗ trợ chúng tôi, đồng hành cùng Amway 

trên chặng đường “Giúp mọi người có cuộc sống tốt đẹp hơn, khỏe mạnh hơn”.
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