A Missão da OTG é a de desenvolver outros líderes, fornecendo um sistema global comprovado com
base na contribuição, honestidade, responsabilidade, integridade e respeito.
A Visão da OTG é a de criar uma organização global única através de trabalho em equipa,
orientação e apoio, capacitar os indivíduos a criar negócios Nu Skin internacionais rentáveis.
Código de Conduta
1. Eu conduzo o meu negócio de acordo com a Visão e Missão da OTG.
2. Eu trato sempre todos os membros da equipa e os seus contactos com respeito.
3. Eu empenho em “ser o produto do produto”, de forma a ser o exemplo. Redirecciono os gastos
pessoais, substituindo os produtos concorrentes existentes em nossas casas, por produtos Nu Skin.
4. Eu mantenho uma atitude positiva e encorajadora à imagem da OTG. Demonstro o respeito
pelos outros, evitando o uso de palavras negativas.
5. Eu edifico os patrocinadores e líderes de outros Distribuidores e grupos. Encorajo os colegas a
trabalhar no sentido de crescimento e sucesso com os seus líderes. Ajo de forma responsável,
ensinando e liderando através do exemplo. Apoio e encorajo todos os Distribuidores que
demonstrem compromisso com este negócio.
6. Eu apresento uma atitude de aprendizagem e desenvolvimento continuados, seguindo as
directrizes delineadas pelos materiais de formação OTG, que se encontram em: www.otg.global.
Para efeitos de duplicação e quando aplicável, só utilizo o material padronizado e oficial
disponibilizado pela OTG.
7. Eu não vendo ou compro produtos da Nu Skin no Ebay, na Amazon, nas páginas web pessoais,
ou noutros locais similares on-line.
8. Eu apenas recruto aqueles que não estejam actualmente activos na Nu Skin. Nunca encorajarei
Distribuidores activos ou já contactados por outros, a mudar de grupo. Reconheço este ato como
Um comportamento não aceitável em qualquer circunstância.
9. Eu não me envolvo ou recomendo outras empresas de marketing de rede ou produtos, e nunca
farei uso dos contactos da OTG ou da Nu Skin para promover tais empresas ou produtos. Certifico
que não vou, pessoalmente, tirar partido financeiro de todos os programas de formação, on-line ou
off-line, áudios, CD’s, vídeos, livros, etc..
10. Eu concordo que as questões ou conflitos só devem ser discutidos com a minha Linha
Ascendente ou empresa; Nunca com Linhas Descendentes ou paralelas.
11. Eu mantenho um aspecto limpo, elegante e profissional, bem como um código de roupa
adequado e apropriado.
12. Eu apoiarei todos os eventos recomendados pelo S7 OTG, incluindo apresentações de negócio,
System 7 Workshops, Success Summit Regionais, Success Olympics e Eventos Nu Skin.
Certifico que recebi o CÓDIGO DE CONDUTA OTG e que o li, entendi e vou cumpri-lo. Irei
consultar o Guia de Orientações sobre o Código de Conduta OTG, para esclarecer as minhas
questões.
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