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GIẢI CHẠY ẢO

Dinh Dưỡng Lành Mạnh, Vững Vàng Tiến Bước!
Với trải nghiệm hoàn toàn mới, hãy tham gia thử thách với bạn bè và gia đình của
bạn bất cứ lúc nào và bất cứ nơi đâu! Hoàn thành cuộc chạy và giành phần thưởng!

Làm Thế Nào Để Tham Gia Giải Chạy Ảo Herbalife Nutrition?

Bước 1: Mua Bộ Sản Phẩm Tham Gia
09/2021
Hãy bắt đầu bằng cách mua Bộ Sản Phẩm tham gia từ Herbalife Nutrition
và nhận một Mã VR tham gia qua Email. Đặt hàng trực tuyến tại vn.MyHerbalife.com
hoặc liên hệ với dịch vụ khách hàng Herbalife Nutrition
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Đăng ký tham gia Giải Chạy Ảo Herbalife Nutrition
với Mã Tham gia bên trên tại HerbalifeVirtualRun.com
từ ngày 10/09/2021 đến ngày 15/10/2021
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6074-12AU-025B-94K
Lưu ý: Mã Tham Gia chỉ sử dụng một lần duy nhất để đăng ký.

SKU 390T
Ngày mở bán dự kiến: 10/09 - 20/09/2021
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Đăng ký tham gia Giải Chạy Ảo Herbalife Nutrition
với Mã Tham gia bên trên tại HerbalifeVirtualRun.com
từ ngày 10/09/2021 đến ngày 15/10/2021
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6074-12AU-025B-94K
Lưu ý: Mã Tham Gia chỉ sử dụng một lần duy nhất để đăng ký.

SKU 1457
Ngày mở bán dự kiến: 15/09 -30/09/2021

**Giải Chạy Ảo – Virtual Run - Sự kiện này không do Herbalife Việt Nam tổ chức. Vui lòng tham vấn ý kiến Bác Sĩ trước khi tham gia các hoạt động thể chất
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Bước 2: Đăng Ký Giải Chạy Ảo
10/09/2021 - 15/10/2021 (HerbalifeVirtualRun.com)
Đăng ký Giải Chạy Ảo với Mã VR tham gia qua Email của bạn, trong Bộ Sản Phẩm tham gia Giải Chạy Ảo.

Giải
Cá Nhân

5KM

20KM

50KM

100KM

Giải
Đồng Đội

20KM

50KM

200KM

500KM

100KM

ĐĂNG KÝ NGAY

Bước 3: Chạy & Gửi Kết Quả
1/10/2021 - 31/10/2021 (HerbalifeVirtualRun.com)
Chạy mọi lúc, mọi nơi và gửi kết quả về việc chạy của bạn tại Bảng theo dõi!
Quãng đường chạy tích lũy mà bạn gửi sẽ là kết quả ghi nhận cuối cùng của bạn.
Các bài dự thi trùng lặp sẽ không được tính.

Tùy chọn 1: Đồng bộ hóa
cuộc chạy của bạn với ứng dụng

Tùy chọn 2:
Gửi thủ công
Adidas
Runkeeper

Google Fit

2.4km
15mins

Strava

Map My Run

Adidas Garmin
Nike Run Club
Strava

Đồng bộ hóa ứng dụng chạy theo dõi GPS
với trang web Virtural Run và chạy / đi bộ
với ứng dụng chạy được bật trên thiết bị
di động của bạn.
Bạn có thể tắt ứng dụng chạy khi kết thúc
quá trình chạy / đi bộ của mình. Nhấp ở đây.
Đồng bộ hóa GPS với ứng dụng chạy.

Map My Run

Dùng ứng dụng chạy mà bạn đang sử dụng và
gửi bằng chứng về việc chạy bằng cách gửi ảnh
chụp màn hình cuộc chạy đã kết thúc của bạn,
hiển thị ngày hoạt động, quãng đường (km),
thời gian chạy và tốc độ trung bình của cuộc
chạy (thời gian / km). Nếu bạn đang sử dụng
máy chạy bộ, hãy chụp bảng điều khiển có
các thông tin về khoảng cách và ngày tháng.
Nhấp ở đây để tìm hiểu thêm.

**Giải Chạy Ảo – Virtual Run - Sự kiện này không do Herbalife Việt Nam tổ chức. Vui lòng tham vấn ý kiến Bác Sĩ trước khi tham gia các hoạt động thể chất
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Bước 4: Thời Gian Nhận Giải
12/2021
Quà Dành Cho Người Về Đích

Sau khi hoàn thành cuộc chạy, bạn sẽ nhận được chứng nhận điện tử và huy chương về đích.
Bạn có thể tải xuống chứng nhận điện tử của mình từ Bảng Điều Khiển Dữ Liệu Của Tôi
sau khi hoàn thành cuộc chạy của bạn.
Huy chương về đích sẽ được gửi cho tất cả những người
tham gia đã hoàn thành cuộc chạy từ Herbalife Nutrition trước tháng 12 năm 2021.
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GIẤY CHỨNG NHẬN
Ông/Bà

NGUYỄN HOÀNG A

Đã hoàn thành Giải Chạy Ảo Herbalife Nutrition 2021
Tổng Giám Đốc
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GET MOVING WITH

GOOD NUTRITION
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RUN 2021

Vũ Văn Thắng

CHALLENGE

Chứng nhận điện tử
Mặt trước
huy chương

Mặt sau
huy chương

Thêm vào đó, bạn chạy càng nhiều, bạn càng nhận được nhiều giải thưởng!

Số lượng quà tặng có hạn, những người đạt thành tích cá nhân đã gửi
quãng đường chạy tích lũy sau đây trong tháng 10, sẽ có cơ hội nhận được nhiều giải thưởng hơn.

Cá nhân
đạt 150km trở lên

Cá nhân
đạt 200km trở lên

Cá nhân
đạt 300km trở lên

Băng đô

Túi dây rút

Số lượng có hạn

Số lượng có hạn

Túi thể thao thương hiệu
Under Armour
Số lượng có hạn

**Giải Chạy Ảo – Virtual Run - Sự kiện này không do Herbalife Việt Nam tổ chức. Vui lòng tham vấn ý kiến Bác Sĩ trước khi tham gia các hoạt động thể chất

GIẢI CHẠY ẢO
Ghi chú:

• Bộ Sản Phẩm tham gia (Bộ Bữa Ăn Lành Mạnh - Đồng Hành Cùng Tuyển Việt Nam) sẵn sàng để đặt

hàng từ ngày 10 tháng 9 năm 2021. Bộ SKU 1457 sẽ sẵn sàng được đặt hàng từ ngày 15/09, tại trang
vn.MyHerbalife.com, qua Kiosk, trực tiếp tại quầy hoặc đặt hàng trực tuyến.

• Ban Tổ Chức sẽ gửi mã VR tham gia Giải Chạy Ảo cho bạn qua email sau khi bạn đã mua và thanh

toán thành công Bộ sản phẩm tham gia chương trình trong thời hạn. Bạn hãy sử dụng Mã VR này để
đăng ký.

• Đối với Hạng mục Nhóm, mỗi thành viên của nhóm sẽ cần có một mã VR tham gia. Bạn có thể đăng

ký tối đa 10 thành viên trong nhóm, bao gồm cả nhóm trưởng của bạn.

• Mã tham gia không thể được cấp lại.
• Quá trình tham gia sẽ được xác nhận thông qua email đăng ký của Thành Viên.
• Không được phép thay đổi hạng mục chạy đã đăng ký và / hoặc chuyển nhượng mã tham gia đã đăng ký.
• Gửi kết quả quá trình tham gia Giải Chạy Ảo từ những ứng dụng chạy có liên kết với GPS hoặc các

máy chạy bộ từ ngày 01 đến ngày 31 tháng 10 năm 2021. Các dữ liệu bao gồm: số ngày chạy, quãng
đường (km), thời gian chạy và tốc độ trung bình của cuộc chạy (thời gian / km).

• Những ứng dụng chạy có liên kết với GPS bao gồm: Strava, Adidas, Map My Run bởi Under

Armour và các thiết bị đeo tay hỗ trợ theo dõi hoạt động thể thao bao gồm: Garmin Connect, có
thể được sử dụng để đồng bộ hóa với các ứng dụng kể trên. Sau khi được đồng bộ hóa, hãy khởi
động ứng dụng mỗi khi tham gia giải chạy ảo. Khi bạn kết thúc, quãng đường sẽ được tự động cập
nhật trong ứng dụng của bạn.

• Đối với việc gửi thủ công, các ứng dụng chạy có liên kết GPS được ưu tiên là Strava, MapMyRun,

Runtastic, Google Fit, Run Keeper. Đối với người dùng máy chạy bộ, hãy chụp lại bảng điều khiển
máy chạy bộ gồm quãng đường kèm ngày hoàn thành để tham chiếu.

• Tất cả kết quả phải được thực hiện trong giai đoạn từ ngày 01 đến ngày 31 tháng 10 năm 2021. Mọi

kết quả nộp ngoài giai đoạn nêu trên sẽ không được chấp nhận.

• Tất cả các Thành viên trong nhóm phải đóng góp ít nhất 1 kết quả chạy vào tổng số Lượt chạy ảo

của đội mình để được trao Huy chương hoàn thành và chứng nhận điện tử.

• Tất cả các kết quả tham gia phải chính xác và chân thực. Nếu kết quả gửi về được phát hiện là không

chính xác hoặc trùng lặp sẽ bị xóa. Herbalife Nutrition có quyền loại bỏ, chỉnh sửa hoặc thêm các
yêu cầu đăng ký (tùy theo tình hình).

• Sự kiện này chỉ dành cho những người tham gia có địa chỉ tại Úc, Hồng Kông, Indonesia, Nhật Bản,

Malaysia, Ma Cao, New Zealand, Philippines, Singapore, Hàn Quốc, Đài Loan, Thái Lan, Việt Nam.

• Bạn phải từ đủ 18 tuổi và phải chấp nhận Bản Xác Nhận Miễn Trừ Trách Nhiệm trước khi tham gia sự kiện.
• Vui lòng tuân thủ các biện pháp về giãn cách xã hội và bảo vệ sức khỏe cộng đồng

theo quy định pháp luật địa phương và các quy định của Chính phủ.

Lưu ý: sự kiện này không do Herbalife Việt Nam tổ chức. Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ: dichvuthanhvien@herbalife.com
Tổng đài hỗ trợ: (84) 28 3827 9191.

Đăng ký với mã tham gia tại
HerbalifeVirtualRun.com
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