
ПРО-ТФ БYТЭЭГДЭХYYНИЙГ ХЭРЭГЛЭЖ 
АМЬДРАЛЫН ХЭВ МАЯГ OOРИЙН БИЕ МАХБОДЫГ 

ТOГС ТOГOЛДOР БОЛГОЁ
2017 оны 10-р сарын 1-ний өдрөөс 2018 оны 1-р сарын 31-ний өдөр хүртэл болох 4Life Трансформ 

уралдаанд оролцоно уу. Найз нөхдөө уриалан дуудаж хамтдаа өөрчлөлтийг хийцгээе.

НЭГДYГЭЭР БАЙР
(нэг эрэгтэй, нэг эмэгтэй) 

тус бYр 500 ам.доллар

ХОЁРДУГААР БАЙР
(нэг эрэгтэй, нэг эмэгтэй) 

тус бYр 250 ам.доллар

ГУРАВДУГААР БАЙР
(нэг эрэгтэй, нэг эмэгтэй) 

тус бYр 150 ам.доллар

1. Зөвхөн Монгол Улсын дистрибьютер 
уралдаанд оролцоно.

2. Уралдаан 2017 оны 10-р сарын 1-ний 
өдрөөс эхэлнэ. Оролцохын тулд та 
өөрийн зураг, жин, биеийн хэмжээг * 
2017 оны 10-р сарын 31 хүртэл Евразийн 
хэлтэс (eurasia@4life.com)-ят “ӨМНӨ 
НЬ” гэж хаяглаж ирүүлэх шаардлагатай. 
Энэ мэдээллийг ирүүлэхдээ энэхүү 
хэвлэмэл танилцуулгыг хэвлэж буюу 
дэлгэц дээр харагдахаар зураг авсан 
байх ёстой.

3. 2017 оны 10, 11, 12-р сар, 2018 оны 
1-р сар тус бүрт та нэгээс доошгүй ПРО-
ТФ бүтээгдэхүүнийг худалдан авсан 
байх шаардлагатай

4. Энэхүү уралдаан нь 2018 оны 1-р 
сарын 31-ний өдөр дуусгавар болно. 
Энд мөн та өөрийн зураг, жин, биеийн 
хэмжээг хэмжсэн мэдээллийг”ДАРАА 
НЬ” гэж хаяглаж 2 сарын 15-ны 
өдөр ирүүлэх шаардлагатай. Зураг 
авхуулахдаа ПРО-ТФ бүтээгдэхүүнийг 

мөн оруулсан байдлаар авахуулсан 
байх ёстой.
*Биеийн хэмжилт нь өндөр, цээж, 
бүсэлхий, хонго, гар, хөлийн хэмжээ 
(хөлний дээд хэсэг). Жин ба биеийн 
хэмжилтийн мэдээллийг бид олон 
нийтэд нийтлэхгүй боловч хэдэн 
килограмм хассан/нэмсэн тухай зарлах 
болно.

*Биеийн хэмжилт нь өндөр, цээж, бүсэлхий, хонго, гар, хөлийн хэмжээ (хөлний дээд хэсэг). Жин ба биеийн хэмжилтийн мэдээллийг бид олон нийтэд нийтлэхгүй боловч хэдэн килограмм хассан/нэмсэн 
тухай зарлах болно.

ДАРАА НЬ
OМНO НЬ

ЖУРАМ

ДАРАА НЬ
OМНO НЬ



ХЭРХЭН ХУВЦАСЛАХ ВЭ

ЭМЭГТЭЙЧYYД: СПОРТ, БИЕИЙН ТАМИРЫН ЦАМЦ БОЛОН БИЕ 
БАРЬСАН БОГИНО OМД БУЮУ УСНЫ ХУВЦАС

ЭРЭГТЭЙЧYYД: БОГИНО OМД, НYЦГЭН ЦЭЭЖ

ЮУ OМСOЖ БОЛОХГYЙ ВЭ: СУЛ БОГИНО OМД, МАЙК, КОСТЮМНЫ OМД ГЭХ МЭТ

ЗУРАГ АВАХУУЛАХ ЗOВЛOМЖ
• Зураг нь таны өөрчлөлтийг хамгийн 
сайнаар харуулсан байх ёстой.

• “ӨМНӨ НЬ” ба “ДАРАА НЬ” гэсэн  зураг 
дээрх адилхан байршилд  ижил загвараар 
авхуулсан байна.

• Зургийн аливаа програм хангамжийг 
ашиглан авахуулсан зургийг засах, 
засварлах заль оруулсан тохиолдолд 
уралдаанд оролцох эрхийг хасах болно.

• Та зураг дээр голд нь байх ёстой. Зургийг 
зөв өнцгөөс авахуулаарай. Зургийн 
аппаратыг биеийн төвшингээс доош 
буюу дээшээ бүү байрлуул. Селфи зураг 
авалтаар уралдаанд оролцохыг хүлээн 
зөвшөөрөхгүй.

• “ӨМНӨ НЬ” гэсэн фото зургийн кадрт 
энэхүү хэвлэмэл хуудас дэлгэсэн байдлаар 
буюу дэлгэц дээр бүрэн харагдахуйц 
орсон байна. “ДАРАА НЬ” гэсэн зураг 
дээр ПРО-ТФ бүтээгдэхүүнийг оруулсан 

байх шаардлагатай. Үүнд, хэвлэмэл 
танилцуулга буюу бүтээгдэхүүн нь таны 
биеийн хэсгүүдийг халхлахгүй байх ёстой.

• Сайн гэрэл, гэрэлтүүлэг ашиглаж зургийн 
аппаратын фокус тохирсон байх талаар 
анхаарна уу.

• Зурагыг.jpg, .gif, .tiff эсвэл стандарт бусад 
форматтай илгээнэ үү. Зургийн хэмжээ 
10Mb хэмжээнээс хэтрэхгүй байна.

Тэмдэглэл:
1. Тэмцээний ялагчдыг 4Life компаниас томилсон шүүгчдийн шийдвэрээр тодорхойлно.
2. 4Life компани нь уралдаанд аливаа хүнийг оролцуулахаас ямар ч тайлбар хийхгүйгээр татгалзах бүрэн эрхтэй.
3. Дистрибьютер нь уралдаанд оролцох фото зургийг илгээснээр, 4Life компанийн үйл ажиллагаанд энэхүү фото зургийг цаашид 
ашиглаж болно гэдгийг зөвшөөрсөн гэж үзнэ.


