PRZEWODNIK DO KODEKSU POSTĘPOWANIA

WIZJA: Stworzyć unikalną Globalną Organizację poprzez pracę zespołową,
mentoringi, wsparcie, umożliwiając ludziom tworzenie przynoszących zyski
biznesów Nu Skin.
MISJA: Rozwijać liderów OTG zapewniając sprawdzony globalny system,
bazujący na wspólnym wkładzie pracy, uczciwości, odpowiedzialności, spójności
i szacunku.
Przewodnik do Kodeksu Postępowania One Team Global został stworzony po to, aby
jasno zilustrować podstawowe zasady, konieczne do tego, aby w efektywny sposób
brać udział w działaniach OTG jako członek tej organizacji.
Każdy dystrybutor Nu Skin może przystąpić do OTG, niezależnie od tego kto jest jego
Sponsorem lub Uplinem, o ile zgadza się postępować w zgodzie z Kodeksem
Postępowania OTG.
Dlaczego potrzebujemy Kodeksu Postępowania? Świat jest bardzo duży. Aby
prawdziwie wykorzystać efekt dźwigni w obszarze czasu, energii i wysiłków musimy ze
sobą współpracować. Żadna pojedyncza osoba nie dysponuje taką ilością czasu,
energii lub pieniędzy, aby zbudować samodzielnie globalny biznes. Kiedy pracujemy
wszyscy razem, używając tych samych procedur i systemów „Systemu 7” wszyscy
możemy osiągnąć sukces!
OTG jest fundamentem i ramą, określającą to, jak współpracujemy, jak wchodzimy w
interakcje ze sobą oraz co sobą reprezentujemy jako ludzie. W naszych Krokach Pracy
Systemu 7 siódmy krok to Praca Zespołowa. Ten dokument wyjaśnia w szczegółach
znaczenie Pracy Zespołowej. To, jak się zachowujemy i działamy lokalnie powoduje
globalne efekty. Przewodnik do Kodeksu Postępowania nie jest tylko ładnie
wyglądającym dokumentem; ma on żywotne znaczenie dla naszego sukcesu.
Jesteśmy grupą profesjonalistów, zdeterminowanych do budowania wysoko
produktywnych organizacji opartych na etyce. Oznacza to niedopuszczalność
kradzieży, kłamstwa, oszustwa, podkopywania autorytetu oraz niedopuszczalność
działań, które w jakikolwiek sposób promują lub wspierają jedną osobę kosztem wielu.
Jesteśmy również związani Zasadami i Procedurami Dystrybutora Nu Skin. OTG
zapewnia tylko takie dokumenty i narzędzia, które zostały legalnie zatwierdzone przez
Nu Skin.

CZŁONKOWIE ONE TEM GLOBAL ZGADZAJĄ SIĘ POSTĘPOWAĆ ZGODNIE Z
PONIŻSZYM KODEKSEM POSTĘPOWANIA.

1

PRZEWODNIK DO KODEKSU POSTĘPOWANIA
1. Prowadzę biznes zgodnie z naszą Wizją i Misją OTG.
Zawsze prowadzimy biznes w sposób uczciwy, etyczny i odpowiedzialny. Rekrutujemy
jedynie osoby uczciwe i etyczne.
W każdym przypadku Dystrybutor uczciwie informuje kandydatów do biznesu,
dystrybutorów i/lub klientów na temat biznesu. Ich satysfakcja i zaufanie jest naszym
najwyższym priorytetem.
Dystrybutor traktuje osobiste informacje kandydatów do biznesu, dystrybutorów i/lub
klientów z pełną poufnością i troską.
Dystrybutor przestrzega prawa kraju, w którym działa. Jest dobrym przykładem dla
swojego otoczenia.
2. Zawsze traktuję z szacunkiem wszystkich członków zespołu i ich kontakty.
Traktujemy członków zespołu i ich kontakty z taką samą wysoką dozą szacunku, jakiej
oczekujemy od innych dla nas samych i naszych kontaktów.
3. Staram się być lojalnym „produktem produktów”. Dążę do bycia przykładem
poprzez przekierowanie osobistych wydatków i zastąpienie w domu wszystkich
konkurencyjnych produktów produktami Nu Skin.
Jesteśmy 100-procentowymi użytkownikami produktów. Oznacza to, że używamy tak
wielu produktów Nu Skin, jak tylko jest to możliwe. Jesteśmy lojalnymi „produktami
produktów”. Stanowimy przykład w naszym biznesie przekierowując nasze osobiste
wydatki i zastępując wszystkie produkty konkurencyjne w naszym domu produktami
Nu Skin.
4. Utrzymuję pozytywne i dopingujące nastawienie, które odzwierciedla OTG.
Okazuję innym szacunek poprzez unikanie de-edyfikujących (negatywnych) słów
i działań.
Nie wypowiadamy się lekceważąco o Firmie, Produktach, Uplinie, Liniach Bocznych
ani Systemie.
5. Edyfikuję sponsorów oraz liderów innych dystrybutorów i grup. Zachęcam
kolegów do osiągnięcia sukcesu do wzrostu w pracy z ich liderami. Działam
odpowiedzialnie. Nauczam i przewodzę poprzez własny przykład. Wspieram i
zachęcam wszystkich dystrybutorów wykazujących zaangażowanie w ten biznes.
Utrzymuję pozytywną, lojalną, pogodną i zachęcającą postawę, która odzwierciedla
naszą wiarę w zasady OTG i w nas samych.
Zawsze edyfikuję sponsora innych partnerów biznesowych. Zachęcam ich do
podążania za liderami ICH linii w celu maksymalizacji ich wysiłków. Sukces każdej
pojedynczej osoby nigdy nie zależy od jej sponsora, a jedynie od jej indywidualnego
rozwoju i wysiłków. Jednakże jako dobrzy sponsorzy poczuwamy się do
odpowiedzialności za nauczanie i przewodzenie poprzez własny przykład. Udzielamy
największego wsparcia tym, którzy wykazują najgłębsze zaangażowanie w ten biznes.
Komunikujemy się okazując szacunek. Nie de-edyfikujemy innych ani ich biznesów.
Nie promujemy żadnych nazw Teamów, nie nosimy żadnych odznak lub symboli
przynależności do konkretnego teamu, szalików lub elementów ubioru, które
wykluczają innych. Jesteśmy częścią jednego TEAMU NU SKIN.
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Autopromocja jakiejkolwiek linii downline lub zespołu jest niedopuszczalna. Jest to
także zawarte w Zasadach i Procedurach Nu Skin.
Mówimy o tym i honorujemy to, co uznaje Nu Skin: Tytuły Pin, Kręgi Miliona Dolarów,
Ambasadorów NTC.
Doceniamy wkład członków innych zespołów i ich unikalność. Uznajemy ich
osiągnięcia i poszukujemy w nich pozytywnych zachowań. Świętujemy wszystkie
zwycięstwa, niezależnie jak duże lub małe.
6. Stale uczę się i rozwijam, postępując zgodnie ze wskazówkami zawartymi w
materiałach szkoleniowych OTG dostępnych na www.otg.global. Na potrzeby
duplikacji używam jedynie oficjalnych, standardowych materiałów z OTG.
Budując nasze biznesy używamy jedynie prezentacji, narzędzi i procedur OTG
zatwierdzonych przez Nu Skin.
Nie przekazujemy informacji dotyczących funkcjonowania OTG żadnemu
Dystrybutorowi, który jest członkiem zespołu, którego zachowanie odbiega od zasad
OTG lub etyki. Nie wolno nam przyczyniać się do budowania systemu podobnego do
OTG w żadnym kraju, o ile Globalna Rady Dyrektorów OTG (OTG Global Board of
Directors) udzieliła nam na to pozwolenia. Złamanie tej reguły może skutkować
natychmiastowym wykluczeniem z OTG.
Budujemy nasze biznesy przez ciągłe poszukiwanie kandydatów do biznesu,
rekrutację i zapraszanie ludzi do doświadczania stylu życia Nu Skin, postępując
zgodnie ze wskazówkami zawartymi w Materiałach Szkoleniowych OTG, dostępnych
na www.otg.global.
Jesteśmy osobiście odpowiedzialni za wystąpienie do naszej linii upline z prośbą o
‚Konsultacje’. Jesteśmy odpowiedzialni za naszą własną strategię biznesową i plan
działania.
Nie dzielimy się z żadnymi osobami poza bezpośrednimi liderami naszej linii upline
żadnymi informacjami dotyczącymi naszego biznesu, strategii, ilości punktów PV,
tytułów pin oraz żadnymi informacjami zawartymi w sekcji „Wyniki działalności”
naszego systemu Nu Skin.
Pozwalamy się coachować oraz używamy, wspieramy i podtrzymujemy stosowanie
procedur OTG.
Budujemy nasze biznesy poprzez osobiste kontakty i kręgi wpływów. Długoletnie
doświadczenie uczy, że rekrutowanie poprzez media masowe, takie jak masowa
wysyłka emaili, osobiste strony internetowe, reklamy i inne metody nie zawierające
osobistego kontaktu są nieefektywne. Są one także zabronione przez Zasady i
Procedury Nu Skin.
7. Nigdy nie sprzedaję ani nie kupuję produktów Nu Skin na Ebay, Amazon,
Alibaba, osobistych stronach internetowych ani innych podobnych miejscach w
sieci.
Tak zakupione produkty nie są objęte gwarancją Nu Skin, nie generują punktów obrotu
PV w planie wynagradzania Nu Skin i podkopują fundamenty biznesu Nu Skin.
Sprzedawanie lub kupowanie produktów w ten sposób może spowodować zamknięcie
konta Dystrybutora przez Nu Skin i wykluczenie z OTG.
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Obok rekrutowania działalność biznesowa Dystrybutorów polega także na budowaniu
stabilnej, długoterminowej bazy konsumentów poprzez wykorzystanie programów
Automatycznej Dostawy (ADR, ADP i ARO) lub comiesięczną sprzedaż produktów na
rynkach gdzie nie istnieją programy Automatycznej Dostawy.
Działalność polegająca na sprzedaży produktów w tradycyjnych małych lub dużych
sklepach detalicznych, poprzez masowe mailingi, na portalach społecznościowych,
poprzez koszyki zakupowych w sklepach online, na stronach internetowych, używając
reklam lub w jakikolwiek inny sposób nie zawierający osobistego kontaktu, jest
zabroniona.
8. Rekrutuję jedynie te osoby, które aktualnie nie są aktywne w Nu Skin. Nigdy nie
zachęcam aktywnych dystrybutorów ani kandydatów do biznesu do zmiany grup.
Oświadczam, że jest to zachowanie nie akceptowalne w żadnych
okolicznościach.
8a. Traktowanie zarejestrowanych Dystrybutorów
Jest wyraźnie zabronione przenoszenie w jakikolwiek sposób Dystrybutora do innego
Sponsora (patrz Zasady i Procedury Nu Skin). Rekrutujemy jedynie osoby, które nie są
aktualnie aktywne w biznesie Nu Skin. Nigdy nie próbujemy zwabić kogoś, kto
aktualnie działa w biznesie, aby przeszedł z innej grupy do naszej. Złamanie tej zasady
może skutkować natychmiastowym wykluczeniem z OTG.
8b. Traktowanie gości
Jest wyraźnie zabronione zachęcanie kogokolwiek, kto aktualnie jest w procesie
aktywnej rekrutacji, aby przystąpił do naszego zespołu/biznesu zamiast do biznesu
osoby, która go rekrutuje.
Przykłady:
Jeżeli gość bierze udział w spotkaniu/evencie i został zaproszony prze kogoś innego
i…
1. prosi Ciebie, jako Prezentującego, abyś został jego sponsorem zamiast osoby,
która go zaprosiła
2. rekomendujesz, aby przyłączył się do Ciebie lub kogoś w Twoim zespole, ponieważ
wy jesteście „tutejsi” i zapewnicie mu lepsze wsparcie (mówicie jego językiem,
rozumiecie jego kulturę, Twój tytuł pin powoduje, że będziesz lepszym sponsorem)
… jest nieuczciwym sposorowaniem/rekrutowaniem czyjegoś gościa, niezależnie od
jakichkolwiek wcześniejszych relacji, związków czy też ich braku. Jedyną właściwą
odpowiedzią jest edyfikacja osoby, która gościa zaprosiła na to spotkanie i odesłanie
go z powrotem do niej aby ona stała się jego sponsorem.
W końcu także i Ty będziesz miał kontakt biznesowy w innym mieście lub kraju, który
będzie słuchał prezentacji innej osoby… Jak chciałbyś być potraktowany?
Nie wolno rejestrować nikogo jako Dystrybutora Nu Skin bez jego wiedzy i zgody.
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Pamiętaj, że powodzenie lub fiasko Twojego biznesu nie zależy od żadnej pojedynczej
osoby z wyjątkiem Ciebie samego. Świat jest dostatecznie duży, abyśmy wszyscy
mogli osiągnąć sukces.
9. Nie promuję i nie polecam produktów innych firm marketingu sieciowego. Nie
rekrutuję do innych biznesów marketingu sieciowego. Nigdy nie używam
kontaktów z OTG lub Nu Skin aby promować takie biznesy lub produkty.
Dodatkowo oświadczam, że nie będę uzyskiwał dochodów z jakichkolwiek
programów szkoleniowych, kursów online lub oﬄine, kaset, CD, wideo, książek
ani innych materiałów tego typu. Oświadczam, że będę używał jedynie materiały
szkoleniowe i promocyjne usankcjonowane przez Globalną Radę Dyrektorów
OTG (OTG Global Board of Directors) lub Regionalne/Narodowe Core Teams i
przez Nu Skin Enterprises.
Wyłączne prawo produkcji i sprzedaży narzędzi wspierających model biznesowy OTG
należy do OTG. Każdy, kto narusza prawa autorskie OTG lub bierze udział w
nielegalnym powielaniu takich narzędzi popełnia wykroczenie prawne i etyczne oraz
podlega natychmiastowemu usunięciu z OTG.
10. Zgadzam się, aby wszystkie kwestie i konflikty dyskutować jedynie z moim
uplinem lub z firmą; nigdy z downlinami lub liniami bocznymi.
Wszelkie informacje zawarte w sekcji Wyniki Działalności systemu Nu Skin mogą być
udostępniane tylko Twojemu sponsorowi lub upline’owi w celu odbycia konsultacji.
Dzielenie się tymi informacjami z osobami z linii bocznych lub downline uważane jest
za crosslining.
Nie zachowuj się w sposób zniechęcający, nie wypowiadaj się w sposób pełen
zwątpienia i negatywny o biznesie lub związanych z nim wyzwaniach w stosunku do
nikogo z wyjątkiem Twojego sponsora, liderów upline lub account managera w Firmie.
11. Utrzymuję czysty, schludny i profesjonalny wygląd osobisty i strój (dress
code).
Ubieramy się zgodnie z klasycznym biznesowym strojem podczas wszystkich eventów
i spotkań biznesowych. Unikamy skrajności w ubiorze i wyglądzie. Ubiór wyzywający
jest niedopuszczalny.
12. Wspieram wszystkie rekomendowane przez OTG wydarzenia Systemu 7, w
tym Business Briefing, Regional, Success Summit/Success Olympics oraz
wydarzenia Nu Skin.
Wydarzenia organizowane przez OTG będą umieszczane na www.otg.global. Każde
wydarzenie umieszczone na tej stronie internetowej jest spotkaniem OTWARTYM i
dlatego każdy dystrybutor lub gość może w nich uczestniczyć.
Jeżeli jakieś Wydarzenie jest promowane na spotkaniach publicznych, w materiałach
drukowanych, które noszą oficjalne Logo OTG lub znaki towarowe lub na oficjalnej
stronie (stronach) internetowej OTG, to jest ono uważane spotkanie OTWARTE.
Dlatego też każdy dystrybutor lub gość może w nim uczestniczyć.
Jakiekolwiek przychody z tych eventów zostaną zdeponowane na koncie bankowym
lokalnej Rady ALC (Area Leadership Council). Te pieniądze nie mogą być nigdy użyte
na pokrycie prywatnych wydatków lub do uzyskiwania prywatnych korzyści.
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Na eventach używane będą jedynie takie banery, prezentacje i materiały, które zostały
lokalnie zatwierdzone i oznaczone logo OTG

NARUSZENIE KODU POSTĘPOWANIA OTG
W przypadku sporu pomiędzy dystrybutorami pierwszym krokiem jest ich spotkanie i
próba znalezienia rozwiązania. Jeżeli nie uda się znaleźć rozwiązania w ten sposób,
odpowiedni Blue Diamond lub Team Elite pochodzący z ich upline, wspólny dla nich
obydwu, postara się znaleźć rozwiązanie. Pozostałe, nie rozwiązanie spory będą
eskalowane do Narodowego/Regionalnego Core Teamu (National/Regional Core
Team), a następnie do Globalnej Rady Dyrektorów OTG (OTG Global Board of
Directors).

NARUSZENIE ZASAD I PROCEDUR
W przypadkach naruszenia Zasad i Procedur Nu Skin OTG będzie stosować
następujący sposób postępowania:
1. Pierwsze naruszenie, od daty decyzji Nu Skin: dystrybutor odpowiedzialny za
naruszenie znajduje się w okresie próbnym przez 6 miesięcy. Podczas okresu
próbnego dystrybutor ten nie ma przywileju pojawiania się na scenie podczas
wydarzeń OTG
2. Drugie naruszenie, od daty decyzji Nu Skin: dystrybutor nie jest już mile widzianym
uczestnikiem ani gościem podczas eventów OTG.
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