VISJON: Å skape en unik global organisasjon gjennom teamarbeid, ledelse og støtte slik at hver og
en kan skape en lønnsom international Nu Skin forretning.
MISJON: Å utvikle OTG ledere ved å videreformidle et utprøvd globalt system basert på deltagelse,
ærlighet, ansvarlighet, integritet og respekt.
CODE OF CONDUCT.
1. Jeg skal drive min forretning i tråd med OTG sin visjon og misjon.
2. Jeg skal behandle alle team-medlemmer og deres kontakter med respekt til enhver tid.
3. Jeg skal tilstrebe å bli et produkt av produktet. Jeg sikter på å sette et eksempel ved å endre mine
personlige handlemønstre for å erstatte alle konkurrerende produkter hjemme med Nu Skin
produkter.
4. Jeg skal opprettholde en positiv, og oppmuntrende holdning som gjenspeiler OTG. Jeg viser
respekt for andre ved å unngå bruk av sladder og baksnakking, eller ved å si negative ting om dem.
5. Jeg skal frem snakke mine uplines, samt ledere og nye personer i andres team. Jeg skal oppfordre
kollegaer til å arbeide mot vekst og suksess for deres ledere. Jeg skal opptre ansvarlig, jeg skal gi
opplæring og lede andre ved å følge disse prinsippene. Jeg skal støtte og oppmuntre alle
distributører som viser engasjement for denne virksomheten.
6. Jeg skal fortsette å lære og utvikle meg ved å følge retningslinjene i OTG’s opplæringsmateriell som
jeg finner på www.otg.global. I min duplisering bruker jeg bare det standardiserte offisielle
materiell fra OTG.
7. Jeg skal ikke kjøpe eller selge produkter på Finn.no, Ebay, Amazon, Alibaba, eller på personlige
nettsteder og andre lignende nettmiljøer.
8. Jeg skal bare rekruttere de som ikke er aktive i Nu Skin. Jeg skal heller ikke oppfordre aktive
distributører eller prospekter å bytte gruppe. Jeg erkjenner at dette ikke er akseptabelt under
noen omstendigheter.
9. Jeg skal ikke fremme, anbefale eller rekruttere for andre nettverkbaserte salgsorganisasjoner eller
produkter, eller gjøre bruk av OTG eller Nu Skin sine kontakter for å fremme slike virksomheter
eller produkter. Jeg bekrefter også at jeg ikke skal tjene på opplæringsmateriell, verken fra web
basert opplæring, kurs, opptak, cd’er, video, bøker, etc..
10. Jeg skal bare diskutere problemer med min upline, eller med selskapet, ikke med down- eller
sidelines.
11. Jeg skal tilstrebe å opprettholde et rent, og profesjonelt personlig utseende og følge dresskoden.
12. Jeg tilstreber å delta ved, og i alle fall støtte alle OTG anbefalte System7 arrangementer, dette
inkluderer Business Briefing, System7 workshops, Regionale Success Summit/ Success Olympiader
og Nu Skin eventer.
Jeg bekrefter herved at jeg har fått OTG’s etiske retningslinjer, jeg har lest, forstått og vil rette meg
etter dem. Dersom jeg har spørsmål vil jeg referere til OTG Etiske Retningslinjer Guide.
Date:

Signature:

