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NPP: Nhà Phân Phối Phyto: Phyto café  
MSTV: Mã số thành viên   ABC: Trung tâm hỗ trợ Kinh doanh 
RDC: Trung tâm phân phối SA: Bộ phận Hành chính kinh doanh 
 

 

ĐƠN XIN ĐIỀU CHỈNH NGƯỜI BẢO TRỢ TRỰC TIẾP 

--- oOo --- 

Tôi là NPP:  ................................................................................................  MSTV: ..................................   

gia nhập Amway vào ngày  ........................................................................ …………………………………..  

Hình thức bảo trợ: Bảo trợ tự động □ Bảo trợ trực tiếp □ 

Anh/Chị tham gia qua hình thức bảo trợ Tự động – vui lòng xác nhận thêm nội dung sau: 

- Tôi và người bảo trợ trực tiếp hiện tại đã liên hệ với nhau: 

                   Có □               Không □ 

Tôi muốn xin điều chỉnh thông tin Người Bảo Trợ trực tiếp hiện tại là Anh/Chị:  

 

 .................................................................................................................  MSTV:  ...................................   

sang Người Bảo Trợ trực tiếp mới là Anh/Chị: 

 .................................................................................................................  MSTV:  ...................................  

Lý do: 

 ..................................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................  

Tôi xin cam kết trong thời gian điều chỉnh người Bảo trợ trực tiếp, tôi không được tuyển thêm 

Ứng viên tiềm năng (tuyến dưới). Tôi hiểu rằng điểm sẽ không được chuyển từ tuyến bảo trợ 

hiện tại sang tuyến bảo trợ mới. 

Tôi xin cam đoan những điều trên là đúng sự thật và sẽ hoàn toàn chịu mọi trách nhiệm nếu có bất kỳ 

kiện cáo hoặc tranh chấp gì về sau. 

Mọi thông tin xin vui lòng liên lạc qua số điện thoại : …………………………………………………………… 

Xin chân thành cảm ơn! 

                                                                    .......................... ,ngày  ...........  tháng  .............  năm 20.…. 

                                                                                                 Người làm đơn  

                                                                                             (Ký & ghi rõ họ tên) 
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                                                                          .............................................................................  

❖ Chấp thuận của Bảo Trợ Trực Tiếp hiện tại: Đồng nhận thông báo: 

Ký & ghi rõ họ tên: ……………………………………………………………………. Ngày: ………….……… 

❖ Chấp thuận của Bảo Trợ Trực Tiếp mới:  

Ký & ghi rõ họ tên: ……………………………………………………………………. Ngày: ………….……… 

❖ Chấp thuận của Platinum tuyến trên hiện tại:  

Ký & ghi rõ họ tên: ……………………………………………………………………. Ngày: ………….……… 

❖ Chấp thuận của Platinum tuyến trên mới:  

Tôi sẽ chịu mọi trách nhiệm về Nhà phân phối được chuyển. 

Ký & ghi rõ họ tên: ……………………………………………………………………. Ngày: ………….……… 

 

 

❖ Chấp thuận của những Nhà Phân Phối tuyến trên trong hệ thống hiện tại:  

1. NPP:  ..........................................  MSTV:  ...................  Xác nhận:  ....................................  

2. NPP:  ..........................................  MSTV:  ...................  Xác nhận:  ....................................  

3. NPP:  ..........................................  MSTV:  ...................  Xác nhận:  ....................................  

4. NPP:  ..........................................  MSTV:  ...................  Xác nhận:  ....................................  

5. NPP:  ..........................................  MSTV:  ...................  Xác nhận:  ....................................  

6. NPP:  ..........................................  MSTV:  ...................  Xác nhận:  ....................................  

7. NPP:  ..........................................  MSTV:  ...................  Xác nhận:  ....................................  

8. NPP:  ..........................................  MSTV:  ...................  Xác nhận:  ....................................  

9. NPP:  ..........................................  MSTV:  ...................  Xác nhận:  ....................................  

10. NPP:  ..........................................  MSTV:  ...................  Xác nhận:  ....................................  

❖ Chấp thuận của các Platinum tuyến trên lên đến Diamond (trong trường hợp có 

tuyến dưới):  

1. NPP:  ............................................  MSTV:  ...................  Xác nhận:  ....................................  

2. NPP:  ............................................  MSTV:  ...................  Xác nhận:  ....................................  

3. NPP:  ............................................  MSTV:  ...................  Xác nhận:  ....................................  

4. NPP:  ............................................  MSTV:  ...................  Xác nhận:  ....................................  

5. NPP:  ............................................  MSTV:  ...................  Xác nhận  .....................................  

6. NPP:  ............................................  MSTV:  ...................  Xác nhận:  ....................................  



Page 3 of 3 
NPP: Nhà Phân Phối Phyto: Phyto café  
MSTV: Mã số thành viên   ABC: Trung tâm hỗ trợ Kinh doanh 
RDC: Trung tâm phân phối SA: Bộ phận Hành chính kinh doanh 
 

7. NPP:  ............................................  MSTV:  ...................  Xác nhận:  ....................................  

8. NPP:  ............................................  MSTV:  ...................  Xác nhận:  ....................................  

9. NPP:  ............................................  MSTV:  ...................  Xác nhận:  ....................................  

10. NPP:  ............................................  MSTV:  ...................  Xác nhận:  ....................................  

❖ Chấp thuận của các tuyến dưới (nếu có): 

1. NPP:  ............................................  MSTV:  ...................  Xác nhận :  ...................................  

2. NPP:  ............................................  MSTV:  ...................  Xác nhận :  ...................................  

3. NPP:  ............................................  MSTV:  ...................  Xác nhận :  ...................................  

4. NPP:  ............................................  MSTV:  ...................  Xác nhận :  ...................................  

5. NPP:  ............................................  MSTV:  ...................  Xác nhận :  ...................................  

6. NPP:  ............................................  MSTV:  ...................  Xác nhận :  ...................................  

7. NPP:  ............................................  MSTV:  ...................  Xác nhận :  ...................................  

8. NPP:  ............................................  MSTV:  ...................  Xác nhận :  ...................................  

9. NPP:  ............................................  MSTV:  ...................  Xác nhận :  ...................................  

10. NPP:  ............................................  MSTV:  ...................  Xác nhận :  ...................................  

❖ Từ chối của các tuyến dưới (nếu có) 

1. NPP:  ............................................  MSTV:  ...................  Xác nhận:  ....................................  

2. NPP:  ............................................  MSTV:  ...................  Xác nhận: .....................................  

3. NPP:  ............................................  MSTV:  ...................  Xác nhận:  ....................................  

4. NPP:  ............................................  MSTV:  ...................  Xác nhận:  ....................................  

5. NPP:  ............................................  MSTV:  ...................  Xác nhận:  ....................................  

6. NPP:  ............................................  MSTV:  ...................  Xác nhận:  ....................................  

7. NPP:  ............................................  MSTV:  ...................  Xác nhận:  ....................................  

8. NPP:  ............................................  MSTV:  ...................  Xác nhận:  ....................................  

9. NPP:  ............................................  MSTV:  ...................  Xác nhận:  ....................................  

10. NPP:  ............................................  MSTV:  ...................  Xác nhận:  ....................................  

____________________________________________________________________________ 

Phần dành cho Amway: 

 Nhân viên RDC/ ABC/ PHYTO: ____________________________Ngày nhận: _____________ 

 RS Specialist/ Supervisor:  ______________________________ Ngày nhận: _____________ 

 Nhân viên SA: ________________________________________ Ngày nhận: _____________ 

 


