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KÖVETENDŐ GYAKORLAT
Fontos tudnivalók mindazoknak, akik most indítják el Amway üzletüket
Az Amway mindenki számára egyenlően biztosítja az üzleti lehetőséget nemtől, nemzetiségtől, vallási vagy politikai nézetektől
függetlenül. Miközben felépíti Amway üzletét, tartsa szem előtt az Amway Üzletviteli szabályzatát, az Amway irányelveit,
valamint a vonatkozó törvényeket és szabályozásokat. Hogy jobban megértse, ebben a dokumentumban elmagyaráztunk
néhány fontos, az Amway üzlettel kapcsolatos alapelvet.
A teljes Amway Üzletviteli szabályzatot, valamint a vonatkozó irányelveket a www.amway.hu weboldalon találja.
Javasoljuk, hogy szorosan működjön együtt szponzorával, Platina szintű Amway Üzleti vállalkozójával, és szükség esetén
más ABO-kal is mivel tapasztalatuknak köszönhetően fontos információkkal szolgálhatnak. Kétség esetén vagy a témakör
elmélyítéséhez kérjük, olvassa el az Amway Üzletviteli Szabályzatot ami a www.amway.hu oldalon található, vagy lépjen
kapcsolatba a helyi Amway iródával.

• Annak érdekében, hogy elkerülje a konfliktust a többi Amway

Kiből válhat Amway Üzleti vállalkozó (ABO)?
• Amway üzleti vállalkozást indíthat, ha nagykorú, illetve teljes
mértékben cselekvőképes, még nem rendelkezik Amway üzlettel
az adott piacon, és megfelel a helyi törvényeknek.

Üzleti vállalkozóval, bánjon velük tisztelettel, és ne avatkozzon bele
Amway üzletükbe.
• Az Amway az Értékesítési és marketingterv alapján fizeti ki a

• A házastársak csak egy, közös Amway üzleti vállalkozást
regisztrálhatnak.

bónuszokat az Amway Üzleti vállalkozóknak. Ne feledje, hogy
nem kap kompenzációt pusztán szponzorálásért – a sikeres

• Ha korábban aktívan dolgozott egy Amway üzletben, minimum

Amway üzletben egyensúlyban van a végfelhasználók számára

6 hónap inaktivitásra van szükség, ha újra szponzorálttá szeretne

történő termékeladás és szponzorálás annak érdekében, hogy

válni. Ha nem tudja biztosan, milyen hosszú inaktivitási időszak
vonatkozik önre, kérjük, forduljon a helyi Amway irodához.

mások ugyanezt tegyék.
• Fontos megértenie, hogy saját maga dönti el mikor, mennyit

• Az első Amway üzlete létrehozásakor -bármely piacon- a

vásárol, és hogy vásárol-e. Az is fontos, hogy ne halmozzon

kiválasztott országban bejelentett lakcímmel kell rendelkeznie az

fel árukészletet Amway termékekből, hanem akkor vásároljon

üzlete elindításához.

megfelelő mennyiséget, amikor szükség van rá.
• Ha valaha úgy dönt, hogy többé már nem érdekli Amway

Az Amway üzlet felépítése – általános megjegyzések

üzletének felépítése, szerződését bármikor felbonthatja az Amway

• Kövesse azokat az alapvető szabályokat, amelyek minden üzleti

felé tett írásos nyilatkozatával.

lehetőség esetében fennállnak, különös tekintettel az alábbiakra:
a. ü
 zletét professzionálisan, udvariasan és tapintatosan építse fel;

Az Amway termékek, az Amway és az Amway üzleti

b. működtesse etikusan, pénzügyileg felelősségteljes és korrekt

lehetőség bemutatása

módon;

• Az Amway termékekről a valóságnak megfelelően, pontosan

c. c
 selekedjen mindig tisztességesen;

és nem félrevezető módon beszéljen. Nyomatékosan javasol-

d. v állaljon felelősséget mindenért, amit az üzletében cselekszik;

juk, hogy a termékekkel kapcsolatosan valós adatokat állítson,

e. a kapcsolatfelvételnél járjon el professzionálisan, ne becsülje alá

és a termékismertetést mindig aszerint végezze, ahogyan azt

a meglévő kapcsolatai értékét, hanem éljen velük megfelelően;

az Amway a hivatalos kommunikációs anyagokban vagy a helyi

• Annak

érdekében,

hogy

mind

Amway

üzletét,

mind

Amway honlapon közzétette.

általánosságban az Amway üzleti lehetőséget megvédje, legyen

• Az Amway megelégedettségi garancia fontos előny az Amway

őszinte és nyílt. Ne gyakoroljon nagy nyomást ügyfelére azért, hogy

termékek értékesítése során – ne felejtse el erről tájékoztatni

vásárlásra bírja, illetve ne alkalmazzon megtévesztő, félrevezető

vásárlóit sem!

üzleti és/vagy marketinges gyakorlatot.

• Csak az Amway Üzleti vállalkozók jogosultak szemtől szembeni

• Az esetleges konfliktusok elkerülése érdekében kérjük, gon-

értékesítésére, annak biztosítása érdekében, hogy az Amway

dosan válassza külön az Amway üzletet minden más üzleti

termékek bemutatása megfelelően történjen. Amway termékek

tevékenységtől, amiben részt vesz;

nem

árusíthatók

egységekben.

hagyományos

(nyilvános)

kereskedelmi

• Az Amway termékeinek bemutatása és értékesítése kiválasztott

• Az Amway javasolja, hogy Amway üzlete reklámozását a www.

szolgáltatói helyszíneken kizárólag kivételes esetekben lehetséges

amway.hu weboldalon keresztül végezze. A fenti oldalon még

az Amway külön hozzájárulásával. Kérjük, vegye figyelembe, hogy

arra is van lehetősége, hogy egy saját oldalt hozzon létre Amway

ez a szabály a különböző országokban változhat a helyi törvények

üzletének, így reklámozza Amway vállalkozását, és kiszolgálja

és üzleti igények függvényében.

saját ügyfeleit. További részletekért látogasson el a www.amway.

• Az Amway üzleti lehetőség, valamint az Amway Értékesítési és

hu weboldalra vagy forduljon a helyi Amway irodához.

marketingterv bemutatása során őszintének, pontosnak és

• Ha más weboldalon szeretné reklámozni Amway üzletét, az

nyíltnak kell lennie. Ezért a prezentációra való meghívásnál tegye

Amway termékeket vagy az Amway üzleti lehetőséget, ezt az

világossá, hogy az Amway üzleti lehetőséget és/vagy az Amway

Amwaynek az online megjelenést megelőzően engedélyeznie

termékeket akarja bemutatni. Amway üzlettulajdonosként mutassa

kell. További tudnivalókért olvassa el az Amway weboldalakkal

be magát. Óvakodjon az Amway Értékesítési és marketingterv
túlértékesítésétől, mivel maga a terv dinamikája és hitelessége is
lázba hozhatja az embereket.

kapcsolatos irányelveit.
• Ha érdeklődik a közösségi média iránt, emlékeztetjük, hogy
ezeket a platformokat az Amway és valamennyi Amway Üzleti

• Egy üzleti csoport felépítése a kiegyensúlyozott vállalkozás része.

vállalkozó jóhírének növelése érdekében kell használnia. Ne

Fontos, hogy képezze és motiválja azokat az Amway Üzleti

feledje, hogy amit mond, az visszahat az Ön és az Amway

vállalkozókat, akiket Ön személyesen szponzorál.

hírnevére is. A nagyközönség számára pozitív betekintést kell

• Ne feledje, hogy az alsóvonalába tartozó Amway Üzleti vállalkozók

nyújtani az Amway világába. Ne használja a közösségi médiát

is független Amway üzlettulajdonosok. A nem Amway által előállított

tagtoborzásra. További információt az „Amway közösségi média

képzési és oktatási anyagok (TEM) használata, a találkozók/

használatával kapcsolatos irányelvek”-ben talál. Általánosságban

események látogatása, valamint a támogatási rendszerben való

elmondhatjuk, hogy azok a szabályok, amelyek nyomtatott

részvétel teljes mértékben opcionális.

formában érvényben vannak az Amway termékek reklámozására

• A szponzorvonal védelme fontos szempont. További részleteket
az Amway Üzletviteli szabályzatának 6. szekciójában talál.

és az Amway üzlet bemutatására vonatkozóan, érvényesek az
online világban is.

• Minden Amway Üzleti vállalkozó felelősséggel tartozik az
ügyfelekkel és az Amway Üzleti vállalkozókkal kapcsolatos

Nemzetközi üzlet kiépítése

információ kezeléséért és megóvásáért mindazok érdekében, akik

Amway Üzleti vállalkozóként lehetősége van arra, hogy nemzetközi

az Amway üzletben részt vesznek.

üzletet építsen ki minden piacon, ahol az Amway engedélyezi, hogy
második vállalkozása legyen, vagy nemzetközileg szponzoráljon.

Reklám az Amway üzletben

Különleges szabályok alkalmazandók, amikor multiple üzletet

• A reklám legjobb módja személyesen ajánlani az Amwayt és az

nyitnak Európán kívül. Kérjük, olvassa el a Nemzetközi szponzorálási

Amway termékeket. Az emberek általában azok javaslataiban

szabályzatot, vagy forduljon szponzirához/Platinájához, a helyi

bíznak, akiket ismernek.

Amway irodához, vagy látogasson el a www.amway.hu weboldalra.

• Amennyiben kiegészítő reklámot is szeretne Amway üzletének,
az Amway termékeknek vagy az Amway üzleti lehetőségnek,

Megfelelés és eljárás

kérjük, további információért látogasson el a www.amway.hu

Hiszünk abban, hogy minden Amway Üzleti vállalkozó megfelelő

weboldalra, vagy lépjen kapcsolatba szponzorával/Platinájával,

módon akarja felépíteni üzletét.

illetve a helyi Amway irodával, így biztosítva, hogy a reklámot
helyesen, az Amway Üzletviteli szabályzattal, illetve a vonatkozó

Ha bármikor probléma merül fel a szabályoknak és irányelveknek

törvényekkel és szabályozásokkal összhangban szervezi meg.

való megfelelés tekintetében, az Amwaynak van egy eljárása,

• Fontos tudnia, hogy minden védjegy, márkanév és logó

amelynek során erről tudomást szerez és biztosítja, hogy az

tulajdonosa az Amway, ezért az ilyen anyagok használata az

ügyvitel következetes, tisztességes és átlátható legyen.

Amway előzetes engedélyéhez kötött.
Online tevékenység
Ha úgy dönt, hogy a világhálót is Amway üzlete szolgálatába állítja,
van néhány alapvető tudnivaló, amire a tevékenységtől függően
oda kell figyelnie.
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