OTG:N MENETTELYTAPOJEN TULKINTAOHJEET
Missio: OTG:n missiona on kehittää menestyviä johtajia tarjoamalla heidän
käyttöönsä erinomaiseksi todettu maailmanlaajuinen järjestelmä, mikä perustuu
rehellisyyteen, vastuullisuuteen ja kunnioitukseen. (contribution, honesty,
accountability, integrity and respect =“CHAIR”)
Visio: OTG:n visio on luoda ainutlaatuinen maailmanlaajuinen organisaatio
tiimityöskentelyn, mentoroinnin ja tukemisen avulla ja auttaa näin Nu Skin edustajia
tekemään kannattavaa kansainvälistä liiketoimintaa.
Kuka tahansa Nu Skin jakelija voi liittyä OTG:hen riippumatta ylälinjastaan tai
sponsoristaan, mikäli he allekirjoittavat OTG:n menettelytavat ja ohjeet.
Mihin tarvitsemme menettelytapoja? Siksi koska maailma on niin suuri, että
meidän tulee työskennellä yhteistuumin maksimoidaksemme ajankäyttömme,
energiamme ja työskentelymme tehokkuuden. Paraskaan johtaja ei voi
rakentaa suurta kansainvälistä bisnestä yksin. Tekemällä kollektiivisesti
yhteistyötä ja käyttämällä samoja menettelytapoja, Systeemi 7 ja
materiaaleja, voimme kaikki menestyä!
OTG toimii perustana ja suunnannäyttäjänä sille, miten me työskentelemme
yhdessä, kuinka kommunikoimme toistemme kanssa ja mitä edustamme.
Systeemi 7 työjärjestyksen seitsemäs kohta on tiimityö. Tämä asiakirja
tarjoaa yksityiskohtaisesti merkityksen ja ohjeet tiimityölle. Se, millä tavoin
käyttäydymme ja toimimme paikallisesti vaikuttaa kansainvälisesti. Tämä
asiakirja ei ole vain kiva dokumentti, vaan se on elinehto onnistumiselle.
Olemme ryhmä ammattilaisia, jotka rakentavat tuottoisia organisaatioita
eettisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että emme varasta, valehtele, petä, käänny
toisiamme vastaan tai tee mitään muutakaan, joka hyödyttää vain yhtä tai
muutamaa yksilöä monien kustannuksella.
Kunnioitamme myös Nu Skinin toimintaperiaatteita ja menettelytapoja. OTG
tarjoaa ainoastaan Nu Skinin hyväksymiä dokumentteja ja materiaaleja.

ONE TEAM GLOBALIN JÄSENET SITOUTUVAT NOUDATTAMAAN SEURAAVIA
MENETTELYTAPOJA KOSKEVIA OHJEITA:
1. Teen Nu Skin bisnestäni toteuttaen OTG:n visiota ja missiota.
Me teemme bisnestä aina rehellisesti, eettisesti ja luotettavasti ja rekrytoimme
vain sellaisia henkilöitä.
Jakelijat tiedottavat prospektejaan, jakelijoitaan ja asiakkaitaan rehellisesti
liiketoiminnan luonteesta. he eivät anna väärää tietoa tai katteettomia
lupauksia nopeasta rikastumisesta tai tuotteiden vaikutuksesta.
Jakelijat keskittyvät luomaan pitkäkestoisia suhteita tiiminsä jäsenten kanssa,
koska heidän tyytyväisyytensä on ensisijainen prioriteettimme.
Jakelija käsittelee tiiminsä jäsenten henkilökohtaisia tietoja luottamuksellisesti
ja asiaankuuluvalla tavalla. Jalelija noudattaa maansa lakeja sekä toimii
ympäristöystävällisesti ja esimerkillisesti.
2. Kohtelen kaikkia tiimin jäseniä aina kunnioittavasti
Kohtele muiden tiimien jäseniä ja heidän kontaktejaan aina
kunnioittavasti, kuin toivot heidän kohtelevan sinua ja sinun tiimiäsi.

yhtä

3. Sitoudun olemaan uskollinen tuotteiden käyttäjä, ”tuotteiden tuote”. Toimin
esimerkillisesti vaihtamalla kaikki kotonani käytettävät tuotteet Nu Skinin
tuotteisiin
Olemme 100% tuotteiden käyttäjiä eli käytämme niin montaa Nu Skinin
tuotetta kuin mahdollista. Näytämme esimerkkiä muille vaihtamalla kaikki
kilpailevat tuotteet Nu Skinin tuotteisiin.
4. Ylläpidän OTG:n arvojen mukaista positiivista ja rohkaisevaa asennetta.
Kunnioitan muita välttämällä negatiivisia sanoja tai ilmauksia.
Emme puhu epäkunnioittavaan sävyyn Nu Skinistä, tuotteista, ylälinjoista,
alalinjoista tai OTG:n systeemistä.
5. Arvostan muiden tiimien johtajia ja jakelijoita. Rohkaisen kollegojani
työskentelemään kohti menestystänsä ylälinjansa johtajien kanssa.
Käyttäydyn vastuullisesti. Opetan ja johdan toimimalla esimerkkinä muille.
Tuen ja rohkaisen kaikkia jakelijoita, jotka sitoutuvat tämän liiketoiminnan
tekemiseen.
Ylläpidämme OTG:n ja omien arvojemme mukaista positiivista, iloista ja

rohkaisevaa asennetta.
Arvostamme aina muiden linjojen sponsoreita. Rohkaisemme heitä
seuraamaan OMAA ylälinjansa maksimoidakseen tuloksensa. Yksilön
menestystä ei ikinä määrää hänen sponsorinsa teot, vaan hänen oma
kehityksensä ja aktiivisuutensa. Hyvinä sponsoreina toimimme kuitenkin
vastuullisesti ja opetamme ja johdamme toimimalla esimerkkinä muille.
Annamme eniten tukea niille, jotka ovat sitoutuneet eniten tämän
liiketoiminnan tekemiseen.
Kommunikoimme kunnioittavasti. Emme arvostele muita ihmisiä tai heidän
liiketoimintaansa. Emme korosta omaa tiimiämme, nimeä sitä tai käytä esim.
oman tiimin pinssejä, vaatteita tai asusteita, jotka jättävät muita ulkopuolelle,
koska oleme kaikki osa NU SKIN TIIMIÄ.
Oman tiimin tai alalinjan promoaminen tai muille mainostaminen ei ole
hyväksyttävää
toiminnassamme,
eikä
Nu
Skinin
säännöissä
ja
menettelytavoissa.
Me käytämme ja juhlimme nimikkeitä, joita Nu Skin käyttää eli esim: pin tasot,
Million Dollar Circles ja NTC Ambassadors.
Arvostamme muiden tiimin jäsenten saavutuksia ja yksilöllisyyttä.
Huomioimme heidän saavutuksensa ja panostamme kannustavaan ilmapiiriin.
Juhlimme kaikkia voittoja, olivatpa ne miten suuria tai pieniä hyvänsä.
6. Koulutan ja kehitän jatkuvasti itseäni seuraamalla OTG System 7
koulutusmateriaaleja, jotka löytyvät osoitteesta www.otg.golbal. Muiden
kouluttamisessa ja taitojen monistamisessa käytän ainoastaan virallista ja
hyväksyttyä OTG materiaalia.
Käytämme ainoastaan Nu Skinin hyväksymiä OTG presentaatiota,
materiaaleja ja toimintatapoja rakentaessamme liiketoimintaamme.
Emme anna tietoja OTG:n toimintatavoista sellaisille jakelijoille, jotka kuuluvat
ryhmiin, joiden toimintatavat ja arvot ovat ristiriidassa OTG:n
menettelytapojen tai etiikan kanssa. Emme tähtää OTG:n kaltaisen systeemin
kehittämiseen missään maassa, paitsi jos OTG Global Board of Directors antaa
siihen luvan. Tämän säännön rikkominen voi johtaa välittömään erottamiseen
OTG:stä.
Rakennamme liiketoimintaamme jatkuvan prospektoinnin ja rekrytoinnin
avulla kutsumalla ihmiset tutustumaan Nu Skin elämäntapaan ja seuraamalla
OTG:n koulutusmateriaalien antamia suuntaviivoja, jotka löytyvät osoitteesta
www.otg.global.

Otamme vastuun oman liiketoimintamme strategisesta suunnittelusta ja
pyydämme siihen tarvittaessa neuvoja omalta ylälinjaltamme.
Emme jaa henkilökohtaista liiketoiminta strategiaamme, pisteiden määrää, pin
tasoa koskevaa tietoa, tai muutakaan Officen Volyymeista löytyvää tietoa
muiden kuin oman ylälinjamme kanssa.
Olemme ohjattavissa
koulutusmenetelmiä.
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ja
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Rakennamme liiketoimintaamme omien kontaktiemme ja vaikutuspiiriemme
avulla. Olemme huomanneet, että rekrytointi massamedian, kuten
sähköpostilistojen, omien henkilökohtaisten nettisivujen, mainostamisen tai
muiden menetelmien kuin henkilökohtaisen suosittelun kautta ovat paitsi
tehottomia, myös Nu Skinin toimintaperiaatteiden ja menettelytapojen
kieltämiä.
7. En ikinä myy tai osta Nu Skinin tuotteita Ebayn, Amazonin, omien
nettisivujen tai muiden vasaavien nettisivustojen kautta.
em. kanavien kautta kaupatuissa tuotteissa ei ole Nu Skinin tuotetakuuta, ne
eivät luo Nu Skinin provisiojärjestelmän mukaista ryhmävolyymia ja
halventavat Nu Skinin liiketoimintamallia. Tällainen kaupankäynti voi johtaa
Nu Skinin ID-numeron sulkemiseen ja OTG:stä erottamiseen.
Rekrytoinnin lisäksi jakelijat rakentavat pitkäaikaisia asiakassuhteita
Automaatisen toimituksen eli ADR- ohjelman tai avulla. Tai toistuvien tilausten
avulla sellaisilla markkinoilla, joilla ADR-ohjelmaa ei ole.
Tuotteiden myynti ei ole sallittua perinteisissä vähittäistavarakaupoissa,
sähköpostilistoilla tai –kampanjoilla, yhteisöiden portaaleissa, muiden kuin Nu
Skinin nettisivuijen kautta, mainonnan tai muiden markkinointitapojen kuin
henkilökohtaisen suosittelun kautta.
8. Rekrytoin vain sellaisia henkilöitä, jotka eivät ole aktiiviisisesti mukana tällä
hetkellä Nu Skin toiminnassa. En koskaan rohkaise aktiivisia jakelijoita tai
prospekteja vaihtamaan ryhmää. Tiedostan, että tämä ei ole hyväksyttävää
käytöstä missään tilanteessa.
8a. Rekisteröityneiden jakelijoiden kohtelu:
On ehdottomasti kiellettyä vaihtaa jakelijaa toisen sponsorin tiimiin (kts. Nu
Skinin toimintperiatteet ja menettelytavat). Rekrytoimme vain sellaisia
henkilöitä, jotka eivät ole aktiivisesti mukana Nu Skin liiketoiminnassa. Emme
milloinkaan houkuttele toisessa ryhmässä aktiiviisesti toimivaa jakelijaa
vaihtamaan ryhmää. Tämän säännön rikkominen voi johtaa OTG:stä

erottamiseen.
8b. Vieraiden kohtelu:
On ehdottomasti kiellettyä houkutella toisen jakelijan aktiivisesti rekrytoimaa
tai kutsumaa vierasta tulemaan muuhun kuin alkuperäisen kutsujan tiimiin.
Esimerkiksi:
Jos jonkun muun kutsuma vieras...
1. Pyytää sinua puhujana sponsorikseen, eikä hänet alunperin kutsunutta
henkilöä
2. Sinä suosittelet heitä liitymään sinun tiimiisi, koska olet paikallinen ja pystyt
tarjoamaan parempaa tukea (puhut samaa kieltä, ymmärrät kulttuuria, sinulla
on korkeampi pin taso tms)
...ion epärehellistä sponsoroida kenenkään muun vierasta riippumatta
aikaisemmasta suhteesta vieraaseen tai sen puutteesta. Ainoa oikea vastaus
tällaisessa tilanteessa on ottaa yhteyttä siihen henkilöön, joka on vieraan
kutsunut ja rekisteröidä vieras tämän alle.
Aikanaan sinulla itselläsikin tulee olemaan liiketoimintakontakti toisessa
kaupungissa tai toisessa maassa kuuntelemassa jonkun muun pitämää
esittelyä. Kuinka haluaisit heitä tällöin kohdeltavan?
Et voi rekisteröidä ketään Nu Skin jakelijaksi ilman että he tietävät siitä ja
hyväksyvät sen.
Muista että kukaan muu ei tee sinun bisnestä kuin sinä itse. Tämä maailma on
tarpeeksi iso paikka meidän kaikkien menestyä.
9. En markkinoi, suosittele tai rekrytoi muiden verkostomarkkinointiyritysten
tuotteita tai liiketoimintaa, enkä koskaan käytä Nu Skin kontaktejani muiden
verkostojen rakentamiseen. En myöskään hae henkilökohtaista taloudellista
voittoa OTG.n koulutusmateriaaleilla, kuten nauhoitteilla, presentaatioilla,
videoilla, CD levyillä, kirjoilla tms.
Oikeus liiketoiminnantukimateriaalien tuottamiseen ja myymiseen kuuluu
ainoastaan OTG:lle. OTG:n tekijänoikeuden rikkominen tai materiaalien
luvaton tuottaminen katsotaan laittomaksi rikkeeksi ja on eettisesti väärin,
joten se johtaa välittömään erottamiseen OTG:stä.
10. Ongelmista ja haasteista keskustellaan aina ylilinjan tai yrityksen kanssa,

ei koskaan alalinjan tai ristilinjojen kanssa.
Nu Skinin volyymeja ja provisioita (V&G) koskevaa tietoa jaetaan vain oman
sponsorin tai ylälinjan kanssa konsultointi tarkoituksiin. Sellaisen tiedon
jakaminen ristilinjojen tai alalinjan kanssa ei ole suotavaa.
Älä koskaan puhu negatiivisesti tai huolestuneesti liiketoimintasi tilanteesta tai
sitä koskevista haasteista alalinjasi tai ristilinjojen kanssa, jotta et huononna
heidän asennettaan liiketoimintaa kohtaan. Jaa haasteet ja ongelmat
sponsorisi, ylälinjasi tai yrityksen account managerin kanssa.
11. Ylläpidän siistiä ja ammattimaista ulkoasua ja pukukoodia. Pukeudumme
liiketoimintatapaamisiin ja kaikkiin tapahtumiin siisteihin ja ammattimaisiin
bisnes vaatteisiin.
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Vältämme erikoisia vaatevalintoja tai ulkoasua. Liian paljastavat asut eivät ole
sopivia.
12. Osallistun ja suosittelen osallistumista kaikkiin OTG System 7
suosittelemiin tapahtumiin kuten Business Briefing liiketoimintaesittelyihin,
System 7 workshoppeihin, alueellisin tapahtumiin, Success Summit/Success
Olympics -tapahtumiin sekä Nu Skinin järjestämiin tapahtumiin.
OTG:n tapahtumat julkaistaan tapahtumakalenterissa www.otg.golbal. Kaikki
kalenterissa ilmoitetut tapahtumat ovat AVOIMIA, eli kuka tahansa jakelija tai
vieras voi niihin osallistua.
Kaikki ko. tapahtumien tuotot tulee ohjata paikallisen Are Leadership Counsilin
(ALC) tilille. Näytä rahoja ei milloinkaan tule käyttää henkilökohtaisiin kuluihin
tai henkilökohtaisen voiton saamiseksi.
Tapahtumissa käytetään ainoastaan paikallisesti hyväksyttyjä
materiaaleja, kuten bannereita, presentaatioita yms. materiaaleja.
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MENETTELYTAPOJEN RIKKOMINEN
Jakelijoiden välisissä ristiriitatilanteissa ensimmäinen ratkaisu on aina tavata
ja keskustella ratkaisun löytämiseksi. Jos ratkaisuun ei sillä tavalla päästä,
käännytään asiasta vastaavan Blue Diamond tai Team Elite tason jakelijan
puoleen, hän auttaa löytämään ratkaisun. Viimekädessä ratkaisemattomat
kiistat käsitellään kansallisen tai alueellisen CORE tiimin tai lopullisesti OTG:n
Global Board of Directorsin toimesta.

NU
SKININ
TOIMINTAPERIAATTEIDEN
JA
MENETTELYTAPOJEN
RIKKOMINEN Nu Skinin toimintaperiaatteiden ja menettelytapojen rikkominen
johtaa seuraaviin toimiin OTG:ssä:
1. Ensimmäinen rangaistus on se, että rikkeen tehnyt jakelija hyllytetään ja
hän ei ole kuuteen kuukauteen rikkeen tekemisestä oikeutettu nousemaan
esiintymislavalle OTG:n tapahtumissa.
2. Toinen rangaistus on se, että rikkeen tehnyt jakelija ei ole enää oikeutettu
osallistumaan millään tavalla OTG:n järjestämiin tapahtumiin.
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