LEIÐBEININGAR MEÐ SIÐAREGLUM OTG

HUGSÝN: Að skapa einstök Alheimssamtök með teymisvinnu, kennslu og stuðningi,að efla
einstaklinga í að byggja upp ábatasöm alheims Nu Skin viðskipti.

MARKMIÐ: Að skapa OTG leiðtoga með því að gefa kost á sönnuðu alheimskerfi byggðu á samstarfi, heiðarleika,
trausti, einlægni og virðingu.

Leiðbeiningar við Siðareglur OTG eru settar fram til að útskýra þær grunn-leiðbeiningar sem
þarf til að taka á virkan þátt í OTG.
Allir Nu Skin dreifingaraðilar geta gengið í OTG, hver svo sem upplína þeirra eða sponsor er,
svo lengi sem þeir samþykkja að fara eftir Siðareglum OTG.
Af hverju þurfum við siðareglur ? Heimurinn er stór. Til þess að virkilega nýta tíma okkar,
orku og virkni sem best, þurfum við að vinna saman .Enginn hefur nægan tíma, orku eða peninga
til að byggja alþjóðleg viðskipti á eigin spýtur. Þegar við vinnum saman sem hópur, notum sömu
aðferðir og System 7, getum við öll náð árangri !

OTG eru samtök og rammi utan um hvernig við vinnum saman, hvernig við komum fram hvort við
annað og fyrir hvað við stöndum. Í System 7 vinnuflæðinu er 7. liður teymisvinna. Þetta skjal
segir til um hvað felst í teymisvinnu. Það hvernig við hegðum okkur og komum fram á heimaslóðum
hefur áhrif alþjóðlega. Leiðbeiningarnar við siðareglurnar eru ekki bara fallegt skjal, þær eru
lífsnauðsynlegar fyrir árangur okkar.
Við erum hópur fagfólks sem er ákveðið í að byggja upp afar sterka hópa, byggða á siðfræði.
Það þýðir, enginn þjófnaður, lygar, blekkingar, baktjaldamakk né verknað sem á einn eða annan
hátt koma einum einstaklingi áfram á kostnað fjöldans.
Við erum einnig skuldbundin starfsreglum Nu Skin dreifingaraðila. OTG mun aðeins setja
fram efni sem Nu Skin hefur samþykkt.
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1.  Ég vinn viðskiptin samkvæmt hugsýn og markmiðum OTG.
Við stundum viðskipti okkar alltaf á heiðarlegan, siðlegan og áreiðanlegan hátt. Við skráum
aðeins inn og vinnum með heiðarlegu og siðlegu fólki.
Dreifingaraðili upplýsir alltaf, prospecta, dreifingaraðila og/eða neytendur á heiðarlegan hátt
varðandi viðskiptin. Hann ber ekki fram rangar upplýsingar né lofar óraunhæfum árangri í
viðskiptunum eða áhrifum varanna á heilsuna.
Dreifingaraðilinn hugsar um byggja upp langtíma samband við prospecta, neytendur og
dreifingaraðila. Þeirra ánægja og traust er forgangsmál.
Dreifingaraðili fer með persónulegar upplýsingar prospecta, dreifingaraðila og/eða neytenda
sem trúnaðarmál og varðveitir þær.
Dreifingaraðili fer eftir lögum þess lands sem hann stundar viðskipti í. Hann gefur gott fordæmi
í umhverfi sínu.

2. Ég kem alltaf fram við alla viðskiptafélaga og tengiliði þeirra af virðingu.
Við komum fram við aðra viðskiptafélaga og tengiliði þeirra af sömu virðingu og við myndum
vilja fá frá þeim.

3. Ég er tryggur vöruneytandi og endurspegla gæði varanna útávið. Ég set gott fordæmi með
því að nota einungis Nu Skin vörur á heimilinu og tek út allar vörur samkeppnisaðila okkar. 

Við erum 100 % vörunotendur. Það þýðir að við notum eins margar Nu Skin vörur eins og
mögulegt er. Við erum tryggir notendur varanna og endurspeglum gæði þeirra útávið.Við setjum
gott fordæmi í viðskiptum okkar með því að nota einungis Nu Skin vörur á heimilinu og tökum
út allar vörur samkeppnisaðila okkar.

4. Ég viðheld jákvæðu og uppbyggjandi viðhorfi sem endurspeglar OTG. Ég sýni

öðrum virðingu með því að forðast neikvæð orð og gjörðir.

Við tölum ekki af óvirðingu um fyrirtækið,vörurnar,upplínur,hliðarlínur eða vinnuflæðið.

5. Ég upphef stuðningsaðila og leiðtoga annarra dreifingaraðila og hópa.
Ég hvet samstarfsaðila til að vinna að vexti og árangri með leiðtogum sínum.
Ég sýni ábyrgð og fordæmi í kennslu og leiðsögn. Ég styð og hvet alla dreifingaraðila
sem skuldbinda sig viðskiptunum.
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Við viðhöldum jákvæðum, trúföstum, glaðlegum og uppörvandi viðhorfum, sem endurspegla
viðhorf okkar til lífsýnar OTG og okkar sjálfra.
Við upphefjum alltaf sponsor annarra dreifingaraðila. Við hvetjum þá til að fylgja upplínu leiðtogum
ÞEIRRA til að ná sem bestum árangri.Árangur einstaklings er aldrei metinn af sponsor hans, aðeins
hann með sínum þroska og framlagi. Hinsvegar, sem góðir sponsorar finnum við til ábyrgðar að
kenna og gefa gott fordæmi. Við gefum þeim mestan stuðning sem taka viðskiptin af mestri alvöru.
Við tölum saman af virðingu. Við tölum ekki niðrandi um annað fólk eða viðskipti þeirra.Við gefum
ekki HÓPUM okkar nöfn. Við göngum ekki með neinskonar hópa auðkenni, merki, trefla og slæður
eða föt sem útiloka aðra. Við erum öll í TEAM NU SKIN.
Eigin viðurkenning til einhvers í niðurlínu okkar eða hóp er óásættanleg. Þetta er líka hluti af
vinnureglum Nu Skin.
Við tölum um viðurkenningar sem Nu Skin veitir: Pinnatiltla,  Million Dollar Circles
og NTC Ambassadora.

Við metum einstaklingsframlag annarra í hópnum. Við metum árangur þeirra og leitum að því
jákvæða í fari þeirra. Við fögnum öllum sigrum, hvort sem er stórum eða litlum.

6. Ég held áfram að læra og þroskast með því að fylgja leiðbeiningunum sem eru í OTG

þjálfunarefninu inni á www.otgwesteurope.eu. Fyrir síendurtekningu nota ég aðeins opinbert
staðlað efni frá OTG
Við notum aðeins kynningar og efni frá OTG, í viðskiptum okkar, sem Nu Skin hefur samþykkt.
Við veitum ekki upplýsingar um starfsemi OTG til neins dreifingaraðila, sem er hluti af hóp,sem
skilur sig frá reglum og siðfræði OTG. Við meigum ekki hjálpa til við þróun kerfis líku OTG í neinu
landi nema að OTG Global B
 oard of Directors gefi leyfi til þess. Brot á þessarri reglu getur
varðað tafarlausum brottrekstri úr OTG.
Við byggjum viðskipti okkar á því að halda áfram að tala við fólk og skrá inn, að bjóða fólki að
upplifa lífstíl Nu Skin og fylgja leiðbeiningum í þjálfunarefni OTG, sem við finnum á
 www.otgwesteurope.eu.
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Við tökum sjálf ábyrgð á að biðja um ráðgjöf frá  upplínu okkar. Við berum ábyrgð á
eigin stefnumótun og vinnuáætlun í viðskiptum okkar.

Við deilum ekki upplýsingum varðandi viðskipti okkar, stefnumótun, gildi, pinnatitla eða neinum
upplýsingum um hópinn okkar, úr upplýsingarsíðu Office hjá Nu Skin, til neinna annarra en
upplínuleiðtoga okkar.
Við erum þjálfanleg og notum, styðjum og viðhöldum vinnuflæði OTG.

Við byggjum viðskipti okkar gegnum persónuleg tengsl og tengslanet áhrifasvæðis okkar.
Við höfum lært það með tímanum, að það, að skrá inn gegnum fjölmiðla eins og til dæmis
fjöldanetpóst, eigin vefsíður,auglýsingar eða aðrar aðferðir sem ekki fela í sér bein tengsl,
er ekki vænlegt til árangurs.Þessar aðferðir eru líka bannaðar í vinnureglum Nu Skin.

7. Ég hvorki sel né kaupi Nu Skin vörur á Ebay, Amazon, Alibaba, né öðrum
persónulegum vefsíðum eða öðrum svipuðum síðum á netinu.
Slíkar vörur eru ekki í ábyrgð hjá Nu Skin, þær gefa ekki vörupunkta í þóknunarkerfi Nu Skin
og þær grafa undan grunnstoðum viðskiptanna hjá Nu Skin. Að kaupa eða selja vörur á þennan
máta getur leitt af sér uppsögn á samningi þinum sem dreifingaraðila hjá Nu Skin og brottrekstri
úr OTG.
Í viðbót við að skrá inn fólk í viðskiptin, er það hluti af störfum dreifingaraðila að byggja upp
traustan grunn langtímaneytenda með áskriftarkerfinu (ADR, ADP and ARO) eða mánaðarlegri
sölu vara á mörkuðum þar sem áskriftarkerfi eru ekki við lýði.
Það að selja vörur, í hefðbundnum smáum eða stórum verslunum, með því að nota fjölda-netpóst,
svæðis-vefsíður, vörukörfur á netinu, vefsíður, auglýsingar eða aðrar aðferðir sem ekki nota
persónuleg tengsl,er bannað.

8. Ég skrái aðeins þá sem ekki eru nú þegar virkir. Ég hvet aldrei virka dreifingaraðila
til að skipta um hóp.Ég staðfesti að það er ekki ásættanleg hegðun undir neinum
kringumstæðum.

8a. Samskipti við innskráða dreifingaraðila:
Það er algerlega bannað að færa dreifingaraðila til annars sponsors af hvaða ástæðu sem er
( sjá vinnureglur Nu Skin).Við skráum aðeins inn fólk sem er ekki virkt í Nu Skin viðskiptunum.
Við reynum aldrei að lokka einhvern sem virkur í viðskiptunum til að færa sig í okkar hóp úr
öðrum hóp. Brot á þessarri reglu getur varðað tafarlausum brottrekstri úr OTG.
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8b. Samskipti við gesti:
Það er algerlega bannað að lokka einhvern, sem er í virku kynningaferli, til að ganga til liðs v
ið þinn hóp/þín viðskipti í staðinn fyrir manneskjunnar sem er að kynna fyrir þeim.  i
Dæmi:
Ef að gestir, sem einhver annar bauð, koma á viðburð og.......

1. þeir biðja þig, sem þann sem fór með kynninguna, að verða sponsor þeirra en ekk
i manneskjuna sem þeim, eða

2. þú mælir með að þau gangi til liðs við þig eða einhvern í þínum hóp, vegna þess að
þú sért "heimamanneskja" og getir veitt betri stuðning (þú talar tungumál þeirra, skilur
menningu þeirra, pinnatitill þinn geri þig að betri sponsor)

…það er óheiðarlegt að sponsorera gesti annarra, þrátt fyrir einhvert fyrra samband eða tengs
l eða skorti þar á. Það rétta er að upphefja manneskjuna sem bauð þeim á viðburðinn og
senda þau aftur til hennar/hans.
Þú munt einhverntíman vera með viðskiptatengilið í annarri borg eða landi sem hlustar á
einhvern annan en þig kynna. ...Hvernig viltu láta koma fram við þig ?
Þú mátt ekki skrá einstakling sem dreifingaraðila hjá Nu Skin án vitundar hans né samþykki.
Mundu að enginn annar en þú sjálf/ur, munt ná árangri eða mistakast í viðskiptunum.
Við getum öll náð árangri, heimurinn er nógu stór fyrir okkur öll !

9. Ég tek ekki þátt í né mæli með, öðrum tengslamarkaðssetinga fyrirtækjum eða
vörum og nota aldrei OTG eða Nu Skin tengiliði til að koma á framfæri þannig
fyrirtækjum eða vörum. Ég staðfesti, auk þess, að ég muni ekki persónulega
hagnast á neinu þjálfunarefni, námskeiðum,upptökum, geisladiskum, myndböndum,
bókum, osfrv.
Rétturinn til að framleiða og selja stuðnings efni fyrir OTG viðskiptakerfið tilheyrir einungis OTG.
Hver sá sem virðir ekki einkaleyfi OTG eða tekur þátt í ólögmætri endurprentun á einhverjum
af þessu efni fremur lagalegt og siðfræðilegt brot og verður samstundis rekinn úr OTG.
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10. Ég samþykki að ræða aðeins við upplínu mína eða fyrirtækið varðandi vandamál eða
ágreiningsefni, aldrei við niðurlínu eða hliðarlínu.

Öllum þeim upplýsingum sem geymdar eru í Office hluta Nu Skin, volumes and genealogies
(V&G) er þér e
 inungis ætlað að deila með sponsornum þínum eða upplínu í
ráðgjafarskyni. Að deila slíkum upplýsingum með hliðarlínum eða niðurlínu telst vera
krosslínu athæfi.
Ekki draga úr, tala af örvæntingu eða neikvætt um viðskiptin eða áskoranir í viðskiptunum
við neinn annan en sponsorinn þinn, upplínuleiðtoga eða account manager fyrirtækisins.

11. Ég er alltaf vel til höfð/hafður og fagmannleg/ur til fara.
Við klæðumst fagmannlegum viðskiptaklæðnaði á öllum viðburðum og viðskiptakynningum
. Við forðumst öfgar í klæðaburði. Óeðlilega flegin og efnislítil föt eru óviðeigandi.

12. Ég styð alla ráðlagða System 7 viðburði, þar á meðal viðskiptakynningar,
System 7 þjálfanir,svæðisfundi,Success Summit og Nu Skin viðburði.

Viðburðir OTG eru settir fram á www.otg.global. Allir viðburðir sem eru settir fram á þeirri
vefsíðu eru OPNIR sem þýðir að allir dreifingaraðilar eða gestir mega taka þátt.
Ef að viðburður er auglýstur á opnum fundi, eða gegnum prentað efni sem ber opinbert
merki OTG eða vörumerki eða á vefsíðu OTG er hann talinn OPINN. Það þýðir að allir
dreifingaraðilar og gestir mega taka þátt.
Öll innkoma mun fara inn á reikning Area Leadership Council (ALC) svæðisins þar
sem viðburðurinn er haldinn. Þessa peninga má aldrei að nota í persónuleg útgjöld eða gróða.
Á viðburðum eru einungis notuð flögg sem eru samþykkt á svæðinu og flögg og kynningarefni
merkt OTG.

BROT Á SIÐAREGLUM OTG
Ef upp kemur ágreiningur milli dreifingaraðila, er fyrsta skrefið hjá þeim að hittast og reyna
að finna lausn. Ef að lausn hefur ekki náðst er leitað til upplínu, Blue Diamond eða Team Elite
þessara dreifingaraðila til að reyna að finna lausn. Ef lausn hefur ekki náðst færist umfjöllun
ágreiningsefnisins til
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National / Regional
CORE Team, og svo að lokum til OTG Global Board of Directors ef með þarf.

BROT Á SIÐAREGLUM SAMÞYKKTUM  NU SKIN
Brot á siðareglum og samþykktum Nu Skin 

mun verða mætt af hálfu OTG á eftirfarandi hátt:

1. Fyrsta brot, frá þeim degi sem Nu Skin skráir brotið, mun dreifingaraðilinn sem ber ábyrgð
á brotinu vera á skilorði í sex mánuði. Á skilorðstímanum fær dreifingaraðilinn ekki að fara á
svið á viðburðum OTG.
2. Annað brot, frá þeim degi sem Nu Skin skráir brotið, dreifingaraðilanum er
ekki lengur velkomið að koma á og/eða taka þátt í viðburðum OTG. Blaðsíða 7

