Código de Conduta
MEMBROS DE 
“ONE TEAM GLOBAL (OTG) WEST EUROPE”
1. Conduzimos o negócio de uma forma honesta, ética e responsável.
2. Tratamos sempre todos os membros da equipa e os seus contatos com respeito.
3. Deveremos empenhar-nos em “ser o produto do produto” de forma a sermos o exemplo.
Redirecionamos os gastos pessoais, substituindo os produtos concorrentes existentes em nossas casas, por
produtos NSE.
4. Mantemos um aspeto limpo, elegante e profissional, bem como um 
dress code
adequado e apropriado.
5. Mantemos uma atitude positiva e encorajadora que reflete o sistema OTG. Comprometemo-nos e
entendemos que os problemas que surjam deverão ser discutidos com os 
uplines (linha ascendente)
diretos ou com a companhia e nunca com 
downlines
(linha descendente)

ou 
crosslines (linhas cruzadas).
Demonstramos o respeito pelos outros, evitando o uso de palavras negativas.
6. Apresentamos uma atitude de aprendizagem e desenvolvimento continuados, seguindo as diretrizes
delineadas pela OTG, disponíveis no material de treino: 
Como começar
e
Material de treino da OTG,em
www.otgwesteurope.eu
. Para efeitos de duplicação e quando aplicável, só utilizamos o material
padronizado e oficial disponibilizado pelo 
OTG West Europe
. Este material é corrigido e revisto pela
equipa principal da companhia, pelo menos uma vez por ano. Empenhamo-nos em estar atentos ao
surgimento de novos produtos e desenvolvimentos do negócio.
7. Apenas recrutamos pessoas que ainda não estejam ativos na Nu Skin. Nunca encorajamos
distribuidores ativos ou já contactados por outros, a mudar de grupo. Reconhecemos este ato como um
comportamento não aceitável em qualquer circunstância.
8. Não assumimos compromisso ou recomendamos qualquer outro negócio de marketing de rede ou
produtos, e nunca utilizamos os contactos da OTG ou da Nu Skin para promover os mesmos.
9. Elogiamos os 
sponsors
, líderes de outros distribuidores e de outros grupos. Encorajamos os colegas a
trabalhar no sentido de crescimento e sucesso com os seus líderes. Agimos de forma responsável,
ensinando e liderando através do exemplo. Apoiamos e encorajamos todos os distribuidores que
demonstrem compromisso com este negócio.
10. Fazemos um esforço para participar em todos os eventos da OTG, incluindo apresentações de negócio,
demonstrações, treinos, 
Success Summits
e conferências especiais.
Venho por este meio certificar que recebi o CÓDIGO DE CONDUTA DA OTG, que o li e compreendi, e que
o cumprirei.

Data:

Assinatura:

