WIZJA: Stworzyć unikalną Globalną Organizację poprzez pracę zespołową, mentoring i 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.

KODEKS POSTĘPOWANIA
1. Prowadzę biznes zgodnie z naszą Wizją i Misją OTG.
2. Zawsze traktuję z szacunkiem wszystkich członków zespołu i ich kontakty.
3. Staram się być lolajnym „produktem produktów”. Dążę do bycia przykładem poprzez
przekierowanie osobistych wydatków i zastąpienie w domu wszystkich konkurencyjnych
produktów produktami Nu Skin.
4. Utrzymuję pozytywne i dopingujące nastawienie, które odzwierciedla OTG. Okazuję innym
szacunek poprzez unikanie de-edyfikujących (negatywnych) słów i działań.
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.
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.
7. Nigdy nie sprzedaję ani nie kupuję produktów Nu Skin na Ebay, Amazon, Alibaba, osobistych
stronach internetowych ani innych podobnych miejscach w sieci.
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.
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, itp.
10. Zgadzam się, aby wszystkie kwestie i konflikty dyskutować jedynie z moim uplinem lub z firmą;
nigdy z downlinami lub liniami bocznymi.
11. Utrzymuję czysty, schludny i profesjonalny wygląd osobisty i strój (dress code).
12. Wspieram wszystkie rekomendowane przez OTG wydarzenia Systemu 7, w tym Business
Briefing, Regional, Success Summit/Success Olympics oraz wydarzenia Nu Skin.
Niniejszym potwierdzam, że otrzymałem KODEKS POSTĘPOWANIA OTG, przeczytałem,
zrozumiałem i będę go przestrzegał. Będę rozstrzygał wątpliwości odnosząc się do
PRZEWODNIKA PO KODEKSIE POSTĘPOWANIA OTG.
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