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GLOBAL 
PRO-JV 
PLAN
Hãy khám phá những
tính năng độc đáo của
kế hoạch kinh doanh
toàn cầu

• Thu nhập hàng tuần đến USD $50,000 từ chính 
sách thưởng Hoa Hồng Nhóm.

• Duy trì điểm năng động 20QV mỗi tháng với ưu 
điểm Hợp Lý, Tự Động & Đơn Giản là điều kiện 
áp dụng để thành viên được hưởng hoa hồng và 
các khoản thưởng khác giúp mạng lưới luôn có 
doanh số lặp lại bền vững.

• Không áp lực duy trì doanh số nhóm.

• Không tách rời doanh số nhóm: Hoa Hồng Nhóm 
có đặc tính Vô Hạn; doanh thu của thành viên - 
bất kể cấp bậc, cấp lãnh đạo đều góp phần vào 
doanh số Nhóm. Không tách rời doanh số nhóm 
đồng nghĩa với không ngăn cản thành viên có 
thêm thu nhập.

• Bảo lưu toàn bộ doanh số Nhóm Chia Sẻ với điều 

Kế Hoạch Kinh Doanh Toàn Cầu PRO-JV với phương pháp tính Hoa hồng Nâng Cao, Tích Hợp & 
Hiện Đại, mang đến lợi nhuận tuyệt đối cho thành viên tham gia; giúp loại bỏ các cạm bẫy, rủi 
ro và yếu kém của hệ thống tiếp thị mạng lưới truyền thống. Kế hoạch PRO-JV áp dụng những 
ưu điểm vượt trội của chương trình tuyển dụng hiện đại, đồng thời kết hợp với các tính năng 
bền vững khác giúp thành viên luôn đảm bảo doanh thu bán hàng lặp lại. Phương án tùy chọn 
05 nhóm Hoa Hồng phù hợp, giúp các thành viên phát triển kinh doanh nhanh chóng và mang 
đến phần thưởng xứng đáng với mục tiêu: xây dựng mạng lưới mạnh mẽ và bền vững!

CÁC TÍNH NĂNG ĐỘC ĐÁO
của KẾ HOẠCH KINH DOANH TOÀN CẦU

kiện thành viên có trạng thái năng động; vì vậy, những 
nỗ lực phát triển mạng lưới sẽ không bị lãng phí.

• Cơ hội kinh doanh toàn cầu không giới hạn quốc gia 
và thiết thực. Cơ hội mở rộng hệ thống kinh doanh 
với CNI đến bất kỳ ai và được hỗ trợ trực tiếp tại 
những quốc gia liên kết với CNI toàn cầu.

• Hệ Thống Nén Tầng Linh Hoạt (DLC) trong Hoa 
Hồng Lãnh Đạo là tính năng độc đáo đảm bảo dù 
trạng thái của tuyến dưới là không năng động cũng 
không ngăn cản thành viên hưởng Hoa Hồng Lãnh 
Đạo.

• Hệ Thống Nén Tầng Năng Động Khác Biệt (ADC) 
trong chính sách thưởng Hoa Hồng ULB là tính năng 
độc đáo khác giúp thành viên hưởng Hoa Hồng ULB 
vô hạn chỉ với điều kiện thành viên bảo trợ nhiều 
tuyến dưới năng động hơn tuyến dưới đó.



Với chiến lược phát triển và không ngừng mở rộng CNI đã từng 
bước thâm nhập vào những thị trường mới: Châu Á - Thái Bình 
Dương, Trung Quốc, Ấn Độ, Trung Đông và Châu Phi. Tất cả 
nhằm nhắm đến một mục tiêu: Nâng tầm CNI trở thành một 
thương hiệu Toàn Cầu tại nhiều quốc gia trên thế giới, đặc biệt 
là Nam Mỹ và Tây Âu.

Chúng tôi chào đón bạn – những đối tác kinh doanh, hãy xây 
dựng một cuộc sống sung túc cho riêng bạn trên nền tảng kinh 
doanh toàn cầu vũng mạnh từ tập đoàn CNI.

Thành Công & 
Chủ Nghĩa Lạc Quan
Đa số chúng ta đạt được thành công ngày hôm nay là 
sự cộng hưởng từ những nỗ lực trong lao động, đi kèm 
với một tư duy sáng suốt. Mỗi ngày trôi qua, ngay khi 
chúng ta đạt được địa vị xã hội, và thành tựu công việc, 
thì cũng là lúc chứng kiến sự thất bại của những người 
xung quanh. Điều này càng củng cố hơn lòng tự tin vào 
sự thành công của bản thân, và với một số người nó sẽ 
trở thành thái quá, hay còn gọi là “ảo tưởng sức mạnh”- 
tự cho rằng bản thân luôn luôn “Bất khả chiến bại”

Sự hiểu biết về mọi việc xung quanh được ví như con 
dao 2 lưỡi, nó giúp ta thành công, nhưng đôi khi lại trở 
thành rào cản khiến ta không thể tiến xa hơn. Tôn Tử đã 
nói rằng: “Không kẻ nào dễ đánh bại hơn một kẻ quá tự 
tin. Sự khinh suất của hắn vô hình sẽ trở thành vũ khí tối 
thượng của đối phương, mà một đội quân nghìn người 
cũng không tài nào sánh nổi sức mạnh của thứ vũ khí ấy. 
 

Khao khát và không ngừng tìm kiếm, là lý do dẫn đến 
thành công. Đây là một yếu tố tinh thần rất tự nhiên 
được hình thành qua thời gian, và trải dài suốt một 
đời người. Tâm lý này như một sự phản vệ tự nhiên 
khi con người đương đầu với những thách thức.

 
Vậy làm sao để chúng ta không trở thành những kẻ 
khinh suất với tư tưởng “bất khả chiến bại”?  Rất đơn 
giản, đó chính là giữ một tinh thần cởi mở và luyện tập 
“Nguyên tắc 3 giây”. Khi tiếp nhận một sự việc, có thể 
là một ý kiến trái chiều với suy nghĩ của mình, trước 
tiên hãy dành ra 3 giây yên tĩnh trước khi phản hồi lại 
vấn đề. Dần dà, bạn sẽ ngạc nhiên với những thành tựu 
khả quan mình đạt được dù bản thân không hoàn hảo.

Ngài Sam Cheong 
CEO Tập Đoàn CNI Toàn Cầu.

KINH DOANH TOÀN CẦU
Chung một nền tảng



Được dẫn dắt bởi những lãnh đạo giàu kinh nghiệm, CNI đang ngày 
càng phát triển mạnh mẽ và chuyên nghiệp, trở thành hình mẫu tiêu biểu 
trong ngành công nghiệp bán hàng trực tiếp mà phải kể đến là khu vực 

Châu Á.

1. Tích luỹ thu nhập không giới hạn 

Doanh số được tính theo số lượng tuyến dưới mới 
không giới hạn. Thành viên bảo trợ được hưởng 
Hoa Hồng Bảo Trợ Thành Viên Mới. Tất cả doanh 
số của tuyến dưới mới, không bất kể cấp bậc (dù là 
cấp 10, 100 hoặc vô hạn) cũng sẽ được cộng dồn 
để tính hoa hồng. Thành viên có thể đạt được hoa 
hồng lên đến hàng tỷ Việt Nam Đồng.

2. Hoạt động rộng khắp, không biên giới

i.  Hoạt động kinh doanh tiến hành thông qua giao 
dịch trực tuyến hoặc gặp gỡ trực tiếp. 

ii.  Kinh doanh mở rộng không biên giới trên khắp 
toàn cầu, không phụ thuộc giới hạn địa lý.

3. Tính thu nhập trực tiếp, nhanh chóng

i.  Hoa Hồng được tính theo Tuần. 

ii.  Thành viên có thể hưởng Hoa Hồng Bảo Trợ 
bằng cách bảo trợ thành viên mới.

4. Mạng Định Vị thiết thực nhằm tối ưu hoá quyền 
lợi của thành viên

Tất cả thành viên trong mạng phấn đấu xây dựng 
03 tuyến để mở rộng mạng lưới tổ chức chặt chẽ 
như rễ cây và được hưởng lợi nhuận hấp dẫn.

5. Đẩy nhanh quá trình hợp tác của tuyến trên và 
tuyến dưới 

i.  Mỗi thành viên có thể xây dựng 03 tuyến nhưng số 
lượng tuyển dụng là không giới hạn. Đồng nghĩa 
với mạng lưới tổ chức sẽ mở rộng như rễ cây để 
phát triển theo tầng. Tuyến trên có thể định vị 
thành viên mới tại các tầng thấp hơn trong tổ chức 
và điều phối doanh số của họ đến các tuyến dưới 
được lựa chọn để xây dựng mạng lưới tuyến dưới 
của mình, đồng nghĩa với việc xây dựng tổ chức 
mạng lưới vững mạnh hơn.

ii. Quyền lợi của người bảo trợ sẽ không bị ảnh hưởng 
bởi bất kỳ yếu tố nào khác. Quyền lợi của người 

1. Ngài Dato’ (Dr.) Koh Peng Chor   - Phó Chủ Tịch Tập Đoàn 

2. Ngài Sam Cheong Chin Tai    - Tổng Giám Đốc

3. Ngài Gan Chooi Yang    - Chủ Tịch Tập Đoàn 

4. Ngài Abrian Natan     - Tổng Giám Đốc

5. Ngài Gan Ah Seng     - Tổng Giám Đốc

6. Ngài Chew Boon Swee    - Tổng Giám Đốc

7. Ngài Tan Sia Swee     - Tổng Giám Đốc

8. Ngài Liu Tianji     - Tổng Giám Đốc

9. Ngài Kelvin Koh How Loon    - Giám Đốc Điều Hành CNIE

10. Ngài Chew Say Loo     - Tổng Giám Đốc

bảo trợ và các thành viên khác đều được bảo toàn. 
 
6. CV (Giá trị tính toán): Dùng để tính hoa hồng sẽ luôn 

bảo toàn và không trở về “0” với điều kiện thành viên 
mua hàng lặp lại (năng động) thì số CV sẽ được bảo 
lưu và tích luỹ. 

7. Không áp lực phải duy trì doanh số nhóm cá 
nhân. Bạn sẽ được hưởng tất cả các hoa hồng khi 
năng động 20QV.

8. Doanh Số Cá Nhân Lặp Lại: Hưởng hoa hồng trên 
doanh số cá nhân lặp lại vì vậy bạn sẽ có được thu 
nhập liên tục.

 i. Hệ số Tầng (Uni-Level) và Hệ Thống Nén Tầng 
Năng Động Khác Biệt (ADC) dùng để tính Hoa 
Hồng ULB.

 ii. Khi bảo trợ ít nhất 07 tuyến dưới có doanh số 
mua hàng lặp lại, thành viên sẽ được hưởng hoa 
hồng ULB.

9. Hoa hồng doanh số hoạt động nhóm:

 Nếu tuyến dưới được bạn bảo trợ đạt hoa hồng 
doanh số nhóm, bạn - với vị trí là tuyến trên sẽ 
nhận thêm khoản khích lệ từ Công ty vì đã thành 
công trong việc đào tạo tuyến dưới của mình.

 
10. Kế hoạch đơn giản hơn

 Kế hoạch kinh doanh không biên giới của CNI giúp 
bạn chia sẻ với các đối tác kinh doanh của mình, 
đồng nghĩa với việc nhân rộng mô hình, bạn sẽ có 
cơ hội đạt lợi nhuận tối đa.

05 HOA HỒNG KHÁC NHAU TRONG KẾ HOẠCH PRO-JV:

1. Hoa Hồng Nhà Phân Phối Mới  : 20%
2. Hoa Hồng Nhóm   : 3% - 6% 
3. Hoa Hồng Lãnh Đạo    : 49%
4. Hoa Hồng Doanh Số Cá Nhân  : 20%
5. Hoa Hồng ULB    : 7% - 49%

10
Tính năng độc đáo của 

Kế Hoạch Toàn Cầu 
Pro-JV
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giới hạn

Hoạt động rộng khắp, 
không biên giới

Mạng định vị mang tính 
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Tính toán trên giá trị Doanh số cá nhân lặp lại Kế hoạch đơn giản

Tính thu nhập trực tiếp, 
nhanh chóng
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tác của  tuyến  trên và 

tuyến dưới Không áp lực Doanh số nhóm

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3

5

1

6

2

7

3

8

4

9

5

10

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đóng vai trò trọng điểm tại tập đoàn, được phát triển bởi đội ngũ nhà nghiên 
cứu giỏi, giàu kinh nghiệm, cùng trang thiết bị tối tân, CNI Venture đã được 
chứng nhận ISO 9001:2008 trong khâu sáng chế, vì vậy mà sản phẩm làm ra 
luôn luôn đáp ứng được mối quan tâm về sức khỏe ngày càng cao của người 
tiêu dùng.

Tại CNI Venture, chúng ta có thể thấy sự phát triển không ngừng nghỉ nhằm 
nâng cao chất lượng sản phẩm trong các ngành hàng Thực phẩm & Thức 
uống, Thực phẩm chức năng, Gia dụng, cho đến Hoá mỹ phẩm.

Ngài Chew Boon Swee

Tổng giám đốc CNI Venture Sdn Bhd, Chuyên Gia Khoa 
Học - Đại Học Quốc Gia Chung Hsing Đài Loan 

 Trung Tâm Nghiên Cứu
 & Phát Triển

CNI VENTURE 



CNI là một trong những công ty đầu tiên sử 
dụng hệ thống thùng chứa trung gian tải trọng 
lớn (IBC) trong sản xuất thực phẩm, do vậy mà 
sản phẩm hoàn toàn không bị ô nhiễm. Bên 
cạnh đó, thiết bị, dây chuyền sản xuất hiện đại 
đã giúp CNI đáp ứng được các tiêu chuẩn quốc 
tế khắt khe, trong đó phải kể đến: GMP, HACCP, 
OHSAS, ISO 17025 và ISO 14001:2004.  

Tất cả nhằm mang đến sự cam kết bền vững 
và uy tín trong chất lượng sản phẩm, tạo dựng 
niềm tin cho người tiêu dùng.

DÂY CHUYỀN 
SẢN XUẤT

THIẾT KẾ VÀ PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM

Sự thành công của tất cả các sản phẩm đến từ 
chất lượng là điều không cần bàn cãi, mà khởi 
nguồn từ khâu thiết kế và phát triển. Một sản 
phẩm trước khi ra đời phải qua những công 
đoạn tìm hiểu thị trường một cách kỹ càng, và 
thực hiện nghiên cứu một cách hoàn chỉnh. 

CHẤT LƯỢNG LÀ TRÊN HẾT

Tại CNI, quy trình kiểm tra chất lượng là quy 
trình được giám sát và tuân thủ nghiêm ngặt 
nhất. Quy trình được áp dụng từ khâu thiết kế 
cho đến phát triển sản phẩm. 
Từ việc quản lý các thành phần nguyên liệu, nội 
dung tem nhãn, cho đến khâu đóng gói,…đều 
phải đáp ứng những tiêu chuẩn vô cùng khắt 
khe. Bên cạnh đó, việc đầu tư trang thiết bị hiện 
đại là điều CNI đang thực hiện không ngừng 
nghỉ để tiếp tục cho ra đời những sản phẩm giá 
trị nhất.

NGUỒN CUNG 

Chất lượng sản phẩm quyết định rất nhiều bởi 
những nguyên liệu sản xuất. Vì vậy, kiểm soát 
nguồn nguyên liệu đầu vào là việc được theo sát 
cẩn trọng tại CNI. 
Để đạt hiệu quả cao, phải có sự liên kết giữa 
các khâu cung ứng, thẩm định, và trên hết là 
giám sát dây chuyền sản xuất. Theo tiêu chí trên, 
hàng loạt những tiêu chuẩn được đưa ra: về chất 
lượng, môi trường, xã hội. bao bì đóng gói…Từ 
đó, những nhà máy sẽ được phát triển & nâng 
tầm để đáp ứng được các quy chuẩn đưa ra. 
Với tất cả những nỗ lực trên, chất lượng sản 
phẩm là điều mà chúng tôi có thể hoàn toàn 
cam kết.

Bản thiết kế sau hoàn thiện sẽ được chuyển cho 
cho bộ phẩn phụ trách mẫu tại nhà máy, kết 
hợp với ý kiến đóng góp của các nhà cung ứng, 
nhằm cho ra đời những sản phẩm chất lượng 
đến tay người tiêu dùng.



 DÒNG SẢN PHẨM CHỦ ĐẠO 

Nhận ra tầm quan trọng của việc bắt kịp nhu 
cầu của khách hàng, CNI  luôn năng động cải 
tiến sản phẩm để thích nghi và chinh phục 
những tầm cao.
CNI mang đến 3 dòng sản phẩm chủ đạo: 
Sức khỏe, Năng lượng và Làm đẹp (Welness-
Energy-Beauty: viết tắt W.E.B). Qua đó, nhu cầu 
khỏe đẹp từ trong ra ngoài của khách hàng sẽ 
được đáp ứng một cách mỹ mãn.

THAM GIA & TRẢI NGHIỆM 
ĐẲNG CẤP

Không dừng lại ở những sản phẩm mang tính 
đột phá, chính sách trả thưởng tối ưu lợi nhuận 
thông qua việc trở thành đối tác kinh doanh 
cùng CNI, chính là một cơ hội tuyệt vời. 

THAY ĐỔI NHANH CHÓNG 
ĐÁP ỨNG KỊP THỜI

Liệt kê danh sách đối tác PRO-JV tiềm năng

Học 5 phút, hoàn tất tiếp cận

Chia sẻ kế hoạch kinh doanh PRO-JV và  sản phẩm đến người 

thân của mình

Tham gia các buổi họp và huấn luyện lãnh đạo

Tham gia các sự kiện và hoạt động của công ty 

Nâng cao kỹ năng bán hàng

Duy trì doanh số 20QV trong mỗi tuần HOẶC nâng cấp vị trí của bạn 

Đăng ký hệ thống Đặt Hàng Lặp Lại Tự Động (APC) 

Sức Khỏe Năng Lượng Sắc Đẹp

Hãy là người phát ngôn 
cho sản phẩm và kinh 

doanh

Xây dựng mạng lưới 
nhượng quyền kinh 

doanh

Duy trì hoa hồng chất 
lượng

Tham gia vào hệ thống 
hoạt động PRO-JV



                  CNI Ấn Độ

CNI Ấn Độ chính thức thành lập vào năm 2002 và bắt 
đầu đặt nền tảng tại thủ phủ công nghệ thông tin 
của Ấn độ là Bengaluru. Trong thời gian ngắn, CNI 
đã tạo dựng thương hiệu thành công tại Đông Bắc 
Ấn Độ và cung cấp hàng loạt các dòng sản phẩm 
khác biệt như: Thực phẩm chức năng, thức uống, sản 
phẩm chăm sóc cá nhân và các sản phẩm tiêu dùng 
độc quyền khác.

         CNI Philippines

CNI Philippines đã hoạt động từ năm 2009, văn 
phòng chính thức đặt tại toà nhà Prime Center, Prime 
Street corner, Enterprise Street, Madrigal Business 
Park 2, Alabang, thành phố Muntinlupa với bốn trung 
tâm huấn luyện và bốn chi nhánh văn phòng trên 
toàn quốc.
Với đam mê, nỗ lực không ngừng và kế hoạch hợp lý, 
CNI Philippines được trao giải thưởng Công Ty Kinh 
Doanh Năng Động nhất, mang đến cuộc sống tốt 
đẹp hơn cho cộng đồng khu vực Đông Nam Á. 
Nhằm nâng cao dịch vụ đến thành viên và nhà phân 
phối, CNI truyền tải tinh thần lãnh đạo chất lượng 
giúp thành viên luôn sẵn sàng đối mặt với thử thách 
mới – dự án đầy mới mẻ và đột phá này chưa từng 
được tiến hành bởi bất kỳ công ty MLM nào.  

    CNI Malaysia

Từ quốc gia Malaysia - nơi khởi nguồn, CNI đã phát 
triển vượt bậc trong những năm qua để trở thành 
một trong những Tập đoàn kinh doanh trực tiếp tầm 
cỡ và phát triển nhất khu vực Đông Nam Á.
Thành lập vào năm 1989, con đường thành công 
của CNI khởi đầu khiêm tốn từ cuối năm 1980 với ba 
Doanh nhân đầy hoài bão trong ngành Kinh doanh 
Mạng lưới với chiến lược kinh doanh vững chắc giúp 
tất cả mọi người đều có thể bắt đầu doanh nghiệp 
của riêng mình với số vốn tối thiểu.
Bắt đầu từ hoài bão và một tầm nhìn chiến lược - 
CNI đã sớm hình thành và phát triển trở thành một 
trong các Tập đoàn MLM lớn nhất tại Malaysia. Vào 
năm 2005, CNI được niêm yết trên sàn chứng khoán 
của Bursa Malysia và cổ phần hóa với tên gọi CNI 
Holdings Berhad.

CNI mang cơ hội kinh doanh toàn cầu đến với người tiêu 
dùng thông qua kế hoạch PRO-JV. Thành viên hoàn toàn 
có cơ hội làm giàu khi mua những sản phẩm cần thiết cho 
cá nhân, đồng thời tham gia vào kinh doanh hệ thống 
bằng cách bảo trợ người tiêu dùng khác tham gia mạng 
lưới PRO-JV.
Đây là cơ hội trên cả tuyệt vời thông qua việc sử dụng và 
kinh doanh các sản phẩm về sức khoẻ, năng lượng (thức 
uống chức năng) và các sản phẩm chăm sóc sắc đẹp. Mỗi 
thành viên mở rộng mạng lưới kinh doanh đồng nghĩa với 
thu nhập ngày càng gia tăng.
Paul Zane Pilzer, chuyên gia kinh tế Hoa kỳ đã đoán trước 
xu hướng này trong tác phẩm “Cuộc Cách Mạng Về Sức 
Khoẻ”.
Theo Paul Zane Pilzer, con người trong thế kỷ 21 đối mặt 

Một làn sóng kinh doanh tuyệt vời cùng CNI Toàn Cầu đến 
từ sản phẩm thức uống chức năng phù hợp cho cả gia 
đình. Cánh cửa đến với sự giàu có không giới hạn từ kinh 
doanh toàn cầu đã mở ra với bạn trong hôm nay. 
Nestle - tập đoàn sản xuất thực phẩm và thức uống lừng 
danh với thu nhập hàng năm là 89.2 tỷ USD. Hơn nữa, các 
thống kê về nhu cầu cà phê trên thế giới chứng minh thị 
trường thức uống tiềm năng để thiết lập mô hình kinh 
doanh vững chắc.

• Thức uống được ưa chuộng nhất trên thế giới: Hạng nhất: 
nước uống. Hạng nhì: cà phê.
• Mặt hàng thông dụng nhất cho thương mại toàn cầu: 
Hạng nhất: xăng. Hạng nhì: cà phê.
• Sản phẩm có doanh số tự động lặp lại nhiều nhất: gạo, 
xăng, cà phê.
• Số lượng người uống cà phê trên toàn thế giới: hơn 1.5 tỷ 
ly cà phê tiêu thụ toàn cầu; 400 tỷ ly hàng năm.

CÁC THỊ TRƯỜNG TOÀN CẦU TIỀM NĂNG

với sự mất cân bằng nghiêm trọng trong chế độ ăn uống. 
Bên cạnh đó, sự căng thẳng gia tăng và thu nhập cải thiện 
thúc đẩy mong muốn được khoẻ mạnh, trẻ trung hơn và 
giàu năng lượng. Người tiêu dùng sẵn sàng chi tiêu để duy 
trì tuổi thanh xuân, ngoại hình cân đối, chậm lão hoá và 
giữ gìn sức khoẻ. 
Xu hướng này đã tạo cơ hội kinh doanh rộng mở nhưng 
đây chỉ là một phần trong ngành công nghiệp chăm sóc 
sức khoẻ. Sự phát triển nhanh chóng của công nghệ hoá 
sinh và ý thức về sức khoẻ toàn diện, không thực phẩm 
chức năng duy nhất nào có thể đáp ứng được hoàn toàn 
nhu cầu của người tiêu dùng. Vì vậy, những sản phẩm 
cung cấp lợi ích về sức khoẻ toàn diện sẽ kích thích sự tăng 
trưởng mạnh mẽ trong ngành công nghiệp này.

THỰC PHẨM CHỨC NĂNG + THỊ TRƯỜNG TOÀN CẦU = SỰ GIÀU CÓ
Thông qua mạng lưới PRO-JV toàn cầu, thu nhập của bạn sẽ tăng trưởng tỷ lệ thuận với 
tiêu dùng cá nhân.

Số lượng gia đình trên 
toàn thế giới:  

7 tỷ
1%

$140
triệu mỗi ngày

Mỗi gia đình chi tiêu $ 2 USD 
hàng ngày:

$ 14 tỷ USD
Nếu mỗi gia đình chi tiêu 2 USD vào 01 ly cà 
phê chức năng của CNI mỗi ngày thì doanh 
số của bạn sẽ là:

$ 14 tỷ USD/NGÀY

Bạn phân tích về cơ hội kinh doanh tuyệt vời này

sẽ mang lại thu nhập thế nào cho bạn?

        CNI Nigeria

CNI Nigeria thành lập vào năm 2010, văn phòng tại 
Talabi Street, Off Adeninyi Jone Ikeja, Lagoos. Trong 
thời gian ba năm, các sản phẩm chúng tôi mang đến 
thị trường bao gồm thực phẩm dinh dưỡng, chăm 
sóc cá nhân, chăm sóc sắc đẹp, thực phẩm và thức 
uống.
Chúng tôi đảm bảo các thành viên và đối tác kinh 
doanh luôn luôn sở hữu những gì tốt đẹp nhất: các 
sản phẩm đẳng cấp thế giới và hệ thống kinh doanh 
vượt trội mang đến cơ hội thu nhập không giới hạn.



CÁC GIẢI THƯỞNG CHỨNG NHẬN  

Như một cây xanh vững chắc, CNI đã được công nhận 
trên toàn thế giới và đã được trao tặng nhiều giải 
thưởng tiêu biểu như: GMP, ISO 9001:2000 và HACCP 
(chứng chỉ toàn cầu về tiêu chuẩn an toàn thực phẩm).

CHƯƠNG TRÌNH MBA CỦA ĐH BẮC KINH

CNI chính thức ra mắt tại chương trình nghiên cứu 
tình huống MBA tại ĐH Bắc Kinh, nhằm mục đích đẩy 
mạnh tiến trình Toàn Cầu Hóa trong tương lai phát 
triển của khu vực Châu Á.

GIẢI THƯỞNG KINH DOANH XUẤT SẮC

Tại sự kiện do Bộ Hợp Tác & Phát Triển Kinh Doanh tổ 
chức, bộ trưởng đã công bố CNI là công ty đóng góp 
cho ngành kinh tế Malaysia. Vì vậy, CNI đã được vinh 
danh giải thưởng Công ty Kinh Doanh Xuất Sắc.

GIẢI THƯỞNG TỪ TỔ CHỨC AYURVEDA

Nhóm các bác sỹ và những nhà thực hành Ayurveda từ 
Ấn độ đã đến văn phòng chính của CNI để khám phá 
về các thiết bị đạt chuẩn GMP từ nhà máy, văn phòng 
và tìm hiểu thêm về kinh doanh của CNI.

TẠI SỰ KIỆN RA MẮT TÁC PHẨM: “River Company”

Ông RhenaldKasali (Chuyên Gia Quản lý) công nhận 
CNI là một trong số các công ty danh tiếng, sánh 
ngang các công ty khác như Ford, Nokia và Dupont 
trong tác phẩm có tựa đề “River Company” ra mắt 
vào tháng 11 năm 2006 về những công ty tiêu biểu 
dung hòa giữa yếu tố lợi nhuận và cải thiện chất 
lượng cuộc sống của con người.

SIÊU THƯƠNG HIỆU

CNI đạt giải thưởng Siêu Thương Hiệu 2005-2006 của 
tổ chức Những Thương Hiệu Vĩ Đại,  trụ sở tại London, 
nước Anh (tháng 05 năm 2005).

GIẢI THƯỞNG IMAC

Đây là thành tựu của CNI Indonesia - CNI Indonesia 
được trao giải thưởng những Công ty được ngưỡng 
mộ nhất tại Indonesia (IMAC) về: 

    1) Chất Lượng Sản Phẩm 
    2) Độ Tin Cậy & Tín Nhiệm 
    3) Trách Nhiệm.
    4) Thương Hiệu Thu Hút & Duy Trì Ổn Định

CNI VÀ UITM LIÊN KẾT TRONG NGHIÊN CỨU VÀ 
PHÁT TRIỂN

Tập Đoàn CNI Holding Behad và UiTM ký kết thoả 
thuận (MOA) để bắt đầu hợp tác trong lĩnh vực nghiên 
cứu và phát triển các sản phẩm về dinh dưỡng.

NHỮNG THÀNH TỰU CỦA TẬP ĐOÀN



Ngay cả trong giai đoạn khởi đầu kinh doanh, CNI đã không ngừng cam kết 
góp phần xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn. Quỹ viện trợ CNI đã được thành 
lập với sứ mệnh cao cả trên. Từ những chiến dịch hiến máu nhân đạo, viện 
trợ và nhiều hoạt động khác. Mỗi năm, một phần lợi nhuận được trích ra 
đóng góp vào Quỹ CNI và các sự kiện quan trọng bao gồm:
• Chiến dịch hiến máu nhân đạo. 
• Viện trợ nhân đạo đến các nạn nhân sóng thần Tsunami Châu Á. 
• Đóng góp cho người tỵ nạn tại Iraq, Bosnia, Vietnam và Cambodia. 
• Sứ mệnh nhân đạo tại Afghanistan. 
• Cung cấp nhân đạo thực phẩm cho nạn nhân lũ lụt. 
• Chiến dịch nhân đạo y tế phòng chống dịch SARS. 
• Chương trình từ thiện theo từng giai đọan. 
• Các dự án xây dựng quốc gia v.v...

TRÁCH NHIỆM  XÃ  HỘI CỦA  TẬP  ĐOÀN CNI

Trách nhiệm cộng đồng



CÔNG TY TNHH CNI VIỆT NAM
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