VÍZIA: Vytvoriť unikátnu globálnu organizáciu, ktorá pomocou tímovej spolupráce, mentorovania a podpory
umožní jednotlivcom vybudovať profitujúci medzinárodný Nu Skin biznis.
POSLANIE: Rozvíjať OTG lídrov poskytnutím overeného globálneho systému založeného na vzájomnej
pomoci, čestnosti, zodpovednosti, integrite a rešpekte.

ETICKÝ KÓDEX
1.

Biznis vykonávam v súlade s Víziou a Poslaním OTG.

2.

Ku všetkým členom tímu a ich kontaktom sa vždy správam s rešpektom.

3. Usilujem sa byť lojálnym „produktom produktov“. Snažím sa byť príkladom presmerovaním osobných
výdavkov a nahradením všetkých konkurenčných produktov v domácnosti produktmi Nu Skin.
4.
Zachovávam pozitívny a povzbudzujúci postoj odzrkadľujúci princípy OTG. Preukazujem rešpekt
ostatným, vyhýbaním sa demotivujúcim negatívnym slovám a skutkom.
5. Edifikujem sponzorov a lídrov aj iných distribútorov a skupín, povzbudzujem ostatných obchodných
partnerov k činnostiam vedúcim k rastu a úspechu. Správam sa zodpovedne. Učím a vediem príkladom.
Podporujem a povzbudzujem všetkých distribútorov, ktorí preukazujú záväzok tomuto obchodu.
6. Vytrvalo sa učím a rozvíjam nasledovaním princípov uvedených v tréningových materiáloch OTG, ktoré
sa nachádzajú na www.otg.global. V záujme duplikácie používam iba oficiálne štandardizované OTG
materiály.
7. Nikdy nepredávam a nenakupujem produkty Nu Skin na Ebay, Amazon, Alibaba, osobných a iných
webových stránkach.
8. Do obchodu pozývam iba tých, ktorí v súčasnosti nie sú aktívni v Nu Skin. Nikdy nenabádam aktívnych
distribútorov alebo záujemcov aby zmenili obchodnú skupinu. Akceptujem, že takéto počínanie nie je
prijateľné za žiadnych okolností.
9. Nepropagujem, neodporúčam a nerobím nábor pre iné network - marketingové spoločnosti a nikdy
nevyužívam OTG a Nu Skin kontakty na propagovanie takýchto spoločností a produktov. Navyše
prehlasujem, že nebudem mať osobný zisk z akýchkoľvek tréningových programov, on-line alebo off-line
kurzov, CD, videí, kníh alebo akýchkoľvek iných materiálov. Prehlasujem, že budem využívať tréningové a
propagačné materiály schválené OTG Global Board of Directors alebo OTG Regional / National Core Teams
a Nu Skin Enterprises.
10. Súhlasím, že akékoľvek nezrovnalosti alebo konflikty majú byť riešené výhradne s up-line (sponzormi)
alebo spoločnosťou, nikdy nie s down-line (dolnými líniami) alebo side-line (bočnými líniami).
11.

Udržiavam čistý, upravený a profesionálny osobný vzhľad a dress-code.

12.
Podporujem všetky System 7 podujatia odporučené OTG, vrátane Biznis brífingov, Workshopov,
Regionálnych konferencií, Success Summitov a podujatí organizovaných spoločnosťou Nu Skin.
Týmto prehlasujem, že som obdržal OTG ETICKÝ KÓDEX, že som si ho prečítal, pochopil ho a budem ho
dodržiavať. V prípade nejasností sa odvolám na PRÍRUČKU K OTG ETICKÉMU KÓDEXU.
Dátum: ____________

Podpis: ___________________________________________

