HUGSÝN: Að skapa einstök Alheimssamtök með teymisvinnu, kennslu og stuðningi,að efla
einstaklinga við 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.

SIÐAREGLUR.
1. Ég vinn viðskiptin samkvæmt hugsýn og markmiðum OTG.
2. Ég kem alltaf fram við alla viðskiptafélaga og tengiliði þeirra af virðingu.
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. 
4. Ég viðheld jákvæðu og uppbyggjandi viðhorfi sem endurspeglar OTG. Ég sýni öðrum virðingu
með því að forðast neikvæð orð og gjörðir.
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.
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.
7. Ég hvorki sel né kaupi Nu Skin vörur á Ebay, Amazon, Alibaba, né öðrum persónulegum vefsíðum
eða öðrum svipuðum síðum á netinu.
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.
9. Ég tek ekki þátt í né mæli með, öðrum tengslamarkaðssetninga 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.
10. Ég samþykki að ræða aðeins við upplínu mína eða fyritækið varðandi vandamál eða
ágreiningsefni, aldrei við niðurlínu eða hliðarlínu.
11. Ég er alltaf vel til höfð/hafður og fagmannleg/ur til fara.
12. Ég styð alla ráðlagða System 7 viðburði, þar á meðal viðskiptakynningar, System 7 þjálfanir,
svæðisfundi, Success Summit og Nu Skin viðburði.
Ég staðfesti hér með að ég hef móttekið Siðareglur OTG, hef lesið þær og skilið og mun fara
eftir þeim. Ég vísa í Siðareglur OTG varðandi spurningar.
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Undirskrift: ___________________________________________

