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1. Thông tin đăng ký kinh doanh:

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0306435181

do Sở Kế Hoạch Đầu Tư Tp HCM cấp ngày 10 tháng 04

năm 2015, thay đổi lần 02 ngày 05 tháng 04 năm 2016

- Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với mã số dự án

9836454756 do Ủy Ban Nhân Dân Tp HCM cấp ngày

14 tháng 04 năm 2016, chứng nhận thay đổi lần thứ nhất

ngày 20 tháng 05 năm 2016

- Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp do

Cục Quản Lý Cạnh Tranh cấp ngày 09 tháng 03 năm

2015
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2.Thông tin về quá trình thành lập và hoạt động
• Công ty TNHH Best World Việt Nam là công ty con của tập đoàn Best World International

( sở hữu 100% vốn ) tại Singapore thành lập năm 1990, là công ty bán hàng trực tiếp đầu
tiên niêm yết trên Sàn Chứng Khoán Singapore SGX vào 08/07/2004, là công ty bán hàng
trực tiếp uy tín chuyên kinh doanh các sản phẩm chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đã đạt giải
thưởng danh tiếng Giải Thưởng Thương Hiệu Khu Vực CitiBusiness vào năm 2009 và Giải
Thưởng Siêu Thương Hiệu Kinh Doanh tại Singapore

• Công ty TNHH Best World Việt Nam chính thức khai trương văn phòng tại thành phố Hồ
Chí Minh vào năm 2010. Tiếp nối sứ mệnh trở thành sự lựa chọn tốt nhất cho khách hàng
với các mục tiêu rõ ràng mang đến sức khỏe thể chất, sức khỏe tình cảm, sức khỏe tài chính
cho bản thân khách hàng và cộng đồng xã hội, Best World Việt Nam cam kết cung cấp sản
phẩm chất lượng tốt và khả năng tự chủ tài chính nhằm năng cao chất lượng sống của
khách hàng tại Việt Nam. Trong suốt những năm hoạt động tại Việt Nam, Best World Việt
Nam đã đang và tiếp tục phân phối dòng sản phẩm chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp chất
lượng cao hỗ trợ nâng cao sức khỏe, cải thiện cuộc sống cho người tiêu dùng Việt Nam
đồng thời giúp nhà phân phối Việt Nam tự chủ tài chính nâng cấp giá trị bản thân và góp
phần ổn định kinh tế



BẢNG TỔNG HỢP DOANH THU NĂM 2017 Triệu Đồng

T.1 T.2 T.3 T.4 T.5 T.6 T.7 T.8 T.9 T.10 T.11 T.12

TC

969 987 1.572 1.048 1.679 1.746 1.714 2.754 1.187 1.735 1.403 1.576 18.370
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3. Thông tin về kinh doanh



4.Tầm nhìn, sứ mệnh

4.1 Tầm nhìn: Thế giới hoàn hảo nhất

Tại Best World, chúng tôi thấy được khả năng của một thế giới mới, một thế giới
bao trùm sự Hài Hòa, Chính Trực, Thực Nghiệm và Cộng Đồng. Một nền tảng kinh
doanh nơi mà bạn có thể vượt trội hơn và tham gia vào việc khám phá, học hỏi suốt
đời. Một thế giới mà mỗi cá nhân trải nghiệm sự cải tiến liên tục về chất lượng thể
chất, tình cảm, tài chính và xã hội.

Một khi chất lượng cuộc sống được cải thiện, trước tiên, bạn nên trải nghiệm nó.
Dựa vào mạng lưới toàn cầu của Best World, bạn có thể giúp những người khác tận
hưởng sức khỏe tốt, đạt được sự trưởng thành và thành công cá nhân.

Từ cá nhân bạn đến toàn thế giới, chúng ta hãy cùng nhau xây dựng một thế giới
tốt đẹp hơn.

4.2 Sứ mệnh

Trở thành sự lựa chọn tốt nhất cho khách hàng, nhà phân phối và cộng tác viên
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5. Mục Tiêu
Sức khỏe thể chất

Chúng tôi tin rằng sức khỏe thể chất là chìa khóa để hài hòa cuộc sống. bwL

phấn đấu để đổi mới và phát triển sức khỏe tốt nhất cũng như các sản phẩm

chăm sóc da. Do đó bạn sẽ vẫn rạng rỡ, năng động và luôn khỏe mạnh trong

thời đại của sự căng thẳng ngày càng tăng cao và các mối đe dọa môi trường.

Giữ gìn sức khỏe thể chất cho phép sự hòa hợp tự thân và đối với thế giới.

Sức khỏe tình cảm

Chúng tôi tin rằng sức khỏe tình cảm được thực hiện thông qua một thái độ

tích cực. Chương trình đào tạo duy nhất của Best World được thiết kế đặc biệt

cho các cấp tham gia. Bất kể nền tảng nào, bạn cũng có thể phát triển thành

con người toàn diện bằng cách tăng cường kiến thức và kỹ năng kinh doanh

của mình, nuôi dưỡng sự tích cực, tự tin, nhiệt tình, cởi mở suy nghĩ và trải

nghiệm niềm vui từ sức khỏe tình cảm.
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5. Mục Tiêu (tt)

Sức khỏe tài chính

Chúng tôi tin rằng sự chính trực là nền tảng của sự thành công kinh doanh.
bwL cung cấp cho bạn quá trình hoạt động kinh doanh có hệ thống, một nền
tảng kinh doanh được chứng minh và xác thực; và một doanh nghiệp quốc tế
lâu dài cho phép bạn phát triển tài năng kinh doanh của mình, đạt được thành
công tài chính, thực hiện những giấc mơ lâu dài và sống cuộc sống hoàn hảo
nhất.

Sức khỏe xã hội

Chúng tôi tin rằng chia sẻ một tinh thần cộng đồng là cơ sở của sức khỏe xã
hội. BWL phấn đấu để tạo ra một cộng đồng ấm áp và hài hòa. Trong khi
hướng tới cuộc sống tốt nhất, chúng ta nên tỏ ra biết ơn và hỗ trợ lẫn nhau.
Chúng ta cùng nhau chia sẻ những thành quả và tiến đến thế giới tốt đẹp nhất.
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