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SAMTÖK  ÁN ÁGÓ!A - LÖG 1/2002
Samtök OTG West Europe

Markmi! OTG WE samtakana er a! búa til umhverfi "ar sem Nu Skin dreifingara!ilar me! 
sameiginleg markmi! geta n#tt sér vogarafl samvinnunnar. $ökk sé einföldum og samhæf!um 
kynningum og "jálfunum, geta allir ná! lengra en "eir gætu sem einstaklingar.

Hvað er OTG?

Til þess að gefa þér 
sem bestan grunn 
að velgengni, 
höfum við hannað 
þennan bækling til 
að leiðbeina þér við 
fyrstu skrefin í því 
að byggja upp Nu 
Skin viðskiptin þín.

Svo ólíkt og í öðrum 
hefðbundnum 
viðskiptum, er OTG 
stuðningsaðili þinn, 
með OTG stendur 
þú aldrei ein/n.

Velkomin/n í n!ju vi"skiptin #ín!



OTG er sjálfstætt og óháð Nu Skin Enterprises, en vinnur eingöngu 
með sjálfstæðum dreifingaraðilum Nu Skin. Til að hjálpa þér að þróa 
viðskipti þín hefur OTG búið til kerfi sem heitir System 7 (S7).

Viðskiptin þin 

» Þróar vörur. 
» Tryggir 
gagnavörslu. 
» Sér um stjórnunar 
og lögfræði málefni. 
» Borgar þér þóknun. 

Stuðningsaðili  
þinn

» Kennir meginatriði 
viðskiptanna og 
býður upp á kerfi 
síendurtekningar
» Býr til viðburði fyrir 
Brand Affiliates
» Skipuleggur 
viðburði. Þróar 
viðskiptaefni.
» Siðareglur (sjáið 
síðustu blaðsíðuna í 
þessum bæklingi)

Sambandi" á milli 
Nu Skin og OTG
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Stuðningsaðili minn (sponsor)

Uppl!singar mínar
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Nafn Farsími

FB/Messenger Instagram

Persónulegar upplýsingar

Nu Skin ID mitt

OTG West Europe: 
Evrópska 
undirstaðan. 
Fylgstu með 
nýjustu fréttum.

OTG "landið þitt":
Sérstakar 
upplýsingar um 
Facebook hópa 
(t.d.:OTG ÍSLAND). 
Fylgstu með 
fréttum af þeim 
mörkuðum sem 
þú hefur áhuga á.

www.otg.global
Viðskipta stuðningur þinn á netinu 
(Skráðu þig inn: nafn núverandi 
mánaðar á ensku) 

Other websites:
business.otg.global
looks.otg.global
social.otg.global
health.otg.global 

Nu Skin Enterprises

Uppl!singaveitur

www.nuskin.com 
www.ageloc.com
Nu Skin Facebook síða

Þjónustumiðstöð Nu Skin

 
Toll free tel.:  (fyrir pantanir, ADR, 
upplýsingar, spurningar))

E-mail: notaðu “samband” á Nu Skin 
vefsíðu lands þíns.
Til að fá svör varðandi stjónsýslu 
hafðu samband við Account 
Managerinn þinn.



Fyrsta pöntun þín

Fyrsta vörupöntun þin er mjög 
mikilvæg. Ekki einungis ertu um það 
bil að upplifa mikið úrval gæðavara, 
heldur einnig verður hún hluti af 
"byrjunar sögu" þinni.

Hafðu í huga að þessi viðskipti 
byggja á síendurtekningu (duplica-
tion), þú ættir því að vera þjálfan-
leg/urog hugsa um pöntun þína sem 
fyrsta skrefið í ábatasömum viðskip-
tum.

Til að tryggja sem besta byrjun í 
viðskiptum þínum er best að upplífa 
margar mismunandi vörur sjálf/ur. 
Sponsorinn þinn getur hjálpað þér að 
finna réttu samsetninguna fyrir þarfir 
og áhuga þinn.

Nu Skin hefur sett saman "uppbyg-
gingarpakka" (business builder kits) 
sem eru valkostur fyrir þá sem eru að 
byrja.

Innskráningarferli"

Á netinu

Farðu á www.nus-
kin.com - og veldu 
þinn heima-
markað: Ísland 
(eða annað) Veldu 
"TÆKIFÆRI" og 
"Join Our Team".

Veldu "Sign up as 
a Brand Affiliate" 
Þú þarft að hafa 
ID númer spon-
sorsins þíns til að 
klára innskránin-
guna. Skráðu hjá 
þér ID númerið 
þitt.
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Að fá greidda þóknun
Halaðu niður Bankaupplýsin-
gaeyðublaðinu (Bank Info Sheet 
(MCI), fylltu það út og sendu inn.

Settu upp sjálfvirka pöntun 
(Automatic Delivery Reward 
(ADR) fyrir þig

Nu Skin býður upp á frábært verðlau-
nað áskriftarkerfi. Með því að skrá 
þig í ADR, færð þú vörur sendar heim 
til þín mánaðarlega og þú færð 
20-30% vörupunkta sem þú getur 
tekið fríar vörur út á! 

Þú getur breytt ADR þínu hvenær sem 
er.

"Til að fá meiri upplýsingar, talaðu við 
þinn sponsor og farðu inn á ADR 
skilmála á www.nuskin.com."



A" byrja Tékklistinn
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Að hafa tékklista skiptir afar miklu máli fyrir velgengni þína.

Skoðaðu netverslun OTG á www.otg.global 
til að finna stuðningsefni fyrir viðskiptin. 

Við prófum og notum Nu Skin vörur til þess 
að kynnast vörunum og til að geta betur 
leiðbeint viðskiptavinum okkar. Það þýðir að 
við notum eins margar Nu Skin vörur og 
mögulegt er. Við erum trúfastir notendur 
varanna og endurspeglum gæði þeirra. Við 
sýnum fordæmi í viðskiptum okkar með því 
að nota Nu Skin vörur á heimili okkar.

Settu upp mánaðarlega ADR pöntun þína.

TTP - talk to people !,TVF - Talaðu við fólk!

FAR&U AF STA&

NÚNA!

Skráðu þig sem Brand Affiliate og sendu 
inn fyrstu pöntun þína. 

Skráðu þig sem Brand Affiliate og sendu 
inn fyrstu pöntun þína. 

Ákveddu fund með sponsornum þínum 
innan 24 (hámark 48) klst. til að halda 
fyrstu kynningu þína (á netinu eða utan 
þess) / vörukynningu / SoMe ( Svona er ég 
) póst.

Kynntu þér System7 vinnuflæðið, farðu í 
gegnum þennan bækling með sponsor-
num þínum.

Tengdu þig, skráðu þig á netfangalista 
OTG á www.otg.global. Skráðu þig í OTG 
West Europe og hóp landsins þín á FB. 

Skoðaðu fundadagatalið á www.otg.global 
til að finna komandi fundi/viðburði á þínu 
landsvæði (BB,FST,Expand,Product Expo 
(vörusýningu).



Það eru ýmsar leiðir til fyrir þig til að byrja 
viðskiptin. Sama hver hentar þér best, 
grunnatriðin eru þau sömu.

A"fer"ir til a" byrja

SUCCESS
TRIP

SAMFÉLAGSMIðLAR
Deildu upplifun þinni
af vörunum á netinu

STÓR VIðSKIPTI
Viðskiptakynning

"stóra myndin"

PHARMANEX/
SCANNER
Scanning sessions

VÖRUR
Vörukynningar
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Vinnuflæ"i
System

Markmið

Tengiliðir

Bjóða

Kynna

Fylgja eftir

Að byrja

Teymisvinna

1

2

3

4

5

6

7

Settu í gang. !a" eru sjö 
skref í System 7 -
"Vinnuflæ"inu"

Settu þér þín fyrstu markmið, bæði 
skammtíma og langtíma. Skrifaðu þau 
niður og settu skýr tímamörk á þau.

Boð á að líkjast kvikmyndabroti 
"movie trailer" - vektu forvitni!

Skrifaðu nafnalistann þinn.

Þetta er leiðin til árangurs og hvert skref vinnuflæðisins styrkir uppbyggingu viðskipta þinna.

7
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Flestir setja sér markmið, en aðeins fólk sem nær árangri fylgir þeim eftir.
Að þekkja markmiðin sín er aðalmunurinn á viðskiptum sem blómstra eða viðskiptum sem eru í 
barningi. Við munum sýna þér hvernig þú setur þér markmið og kemur þeim í gang.

Deildu þessum upplýsingum með stuðningsaðila þínum og/eða öðrum í upplínu þinni. Þau eru hér 
til að hjálpa þér að ná markmiðum þínum og það er mikilvægt að þau viti hvað þú vilt.
Mundu að það verður að vera samhengi á milli tímans sem þú ert tilbúin/n að nota í viðskiptunum 
og markmiða þinna."

Þetta er ekki “ríkur á einni nóttu áætlun” (“get rich quick scheme”) - þetta er vinnuferli sem skapar 
þér tekjur, til lengri tíma litið með sölu á hágæða vörum.

Aukatekjur 
(smásala)

Tekjur 
byggðar upp 
með vogarafli 
(byggja upp 
hóp)

Afhverju Nu Skin? Hvað hvetur þig áfram? Hvað viltu?

HVER ERU FJÁRHAGSLEG MARKMI" #ÍN?

1. Markmi"

Á 4 mánu"um:Í $essum mánu"i: Á 1 ári: Á 5 árum:

Á 4 mánu"um:Í $essum mánu"i: Á 1 ári: Á 5 árum:

Á 4 mánu"um:Í $essum mánu"i: Á 1 ári: Á 5 árum:

Á 4 mánu"um:Í $essum mánu"i: Á 1 ári: Á 5 árum:

Hversu miki" #ARF ég a" $éna í Nu skin vi"skiptum mínum á mánu"i?

Hversu miki" LANGAR mig til a" $éna í Nu Skin vi"skiptum mínum á mánu"i?

Hversu miklum tíma er ég viljug/ur til a" verja í vi"skiptin mín til a" ná $ví sem ég #ARF a" $éna?

Hversu miklum tíma er ég viljug/ur til a" verja í vi"skiptin mín til a" ná $ví sem mig LANGAR til a" $éna?
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Það eru mörg mikilvæg skref í átt að markmiðum þínum, skilgreind í þóknunarkerfi Nu Skin og 
hvert þeirra hjálpar þér að leggja áhersluna á að drífa viðskipti þín áfram. 

Mikilvæg Skref

BÚI! TIL ME! #VÍ A! HJÁLPA Ö!RUM
A! VER!A BRAND REPRESENTIVES

BYRJA"U A" BYGGJA UPP TEYMI  
  Smásala: allt a" 38% álagning

Smásölu og Deilibónusar 

DEILA BYGG!U LEAD
Brand Affiliate Brand Representative Brand Partner/Director

Borga"
mána"arlega

Útborga" í
hverri viku

Reikna"
út daglega

Brand 
Partner

Senior
Brand
Partner

Executive
Brand
Partner

Brand 
Director

Senior
Brand

Director

Executive
Brand 
Director

Presidential
Director

HVERNIG !Ú GETUR OR#I#
BRAND REPRESENTATIVE

BRAND REP= VI##SKIPTAEINING !ÍN
!ú fær" borga" vikulega af kláru"um blokkum

1 blokk = 500 punktar í söluveltu

NÁ#U SAMANLAGT 6000 Í GSV Á
FRÁ 1 VIKU TIL 6 MÁNA#A.

MINNST 2 BUILDING BLOKKIR Á MÁNU!I

8 BUILDING
BLOKKIR
4 SHARING BLOKKIR
 Velta af $inni 1 
hæ"

SAMANLAGT
12 BLOKKIR

% BORGA#AR AF BUILDING BLOKKUM

4 BLOKKIR mána"arlega til
a" vi"halda titlinum

6 BLOKKIR til a"
hámarka plani"

Línur

GEN 1

GEN 2

GEN 3

GEN 4

GEN 5

GEN 6

1 2-3 4 4 5 6 6

10K 10K+
20K

5% 5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%
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r
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r
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3.
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3.
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3.
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3.
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8.
 -

 15
. 
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. b

lo
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REP.r
r

AFF. AFF.
AFF.

*retail
 customer

10K+
20K+
30k

10K+20K+
30K+40KLEI"TOGA

TEYMI

Building bónusar eru borga"ir af veltu sem 
b%r til $óknun í kláru"um Building blokkum. 

Prósentur Building Bónusa eiga einungis vi" 
um eina klára"a Building blokk. 

#eim er ekki bætt vi" fyrri klára"ar blokkir.

15% 25%20% 30% 35% 40%

1. - 2. blokk

3. blokk 4. blokk 5. blokk 6. blokk 7. blokk

8. - 15. blokk

16. blokk
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Þegar þú hefur sett þér markmið, er kominn tími til að gera vinnuáætlun. Í 
þessu ferli muntu starfa náið með sponsornum þínum og upplínu þinni til að 
koma þér af stað á leiðina að markmiðum þínum.

$óknun Brand Representatives á EMEA svæ"inu 2017 (upphæ"ir í US dollurum)

HVAR SÉR"U SJÁLFA/N #IG?
ÁKVEDDU HVA"A BR PIN LEVEL #Ú VILT HAFA NÁ" Á:

Gerðu verkáætlun

For example:  
- Hve mörg ný nöfn 
eru á listanum 
mínum?
- Hve margar 
viðskiptakynningar? 
- Hve margar 
vörukynningar 
(sýnikennslur)?

- Taflan gildir einungis fyrir þá sem þá sem uppfylla skilyrði til þess að fá greidda  þóknun. BA sem kaupa 
aðeins vörur til einkanota ná ekki að uppfylla þessi skilyrði og þessvegna eru þeir ekki með á töflunni.
- Athugið að þessar tölur sýna ekki ágóða BA, þar sem þær taka ekki með í reikninginn útgjöld BA við að koma 
viðskiptum sínum á framfæri og þær innbera ekki smásöluhagnað. Þessar árlegu meðaltalsþóknanir BA sem 
koma fram í þessum dállki eru einungis meðaltalsþóknanir margfaldaðar með 12.
Frekari upplýsingar: 
https://www.nuskin.com/content/dam/office/EMEA_new/shared/en/business_material/2017-EMEA-Distribut
or-Compensation-Summary.pdf.

$ 47,820 $ 288,060$ 8,088$ 4,896 $ 13,872 $24,996 $ 100,524

$3,985 $8,377$ 2,083$ 1,156$ 674$ 408 $24,005
REP BRAND PARTNERS BRAND DIRECTORS

Brand
 Affiliate

Qualifying
Brand Rep.

Provisional 
Brand Rep.

Brand 
Represen-

tative

Brand
Partner

Executive
Brand

Partner

 Senior 
Brand

Partner

Brand
Director

Senior 
Brand 

Director

Executive
Brand

Director

Mána"arleg
me"altals#óknun

á hverju stigi

Me"altals % á
virkum

Brand Affiliate
sem fá #óknun

Me"altals %
á Brand

Representatives
og yfir.

$35

$420

4,41%

n/a

$90

$1.080

1,74%

n/a

$62

$744

0,30%

n/a

2,37%

54,73%

0,87%

20,04%

0,61%

14,07%

0,26%

5,97%

0,10%

2,31%

0,08%

1,90%

0,04%

1,00%

Me"altalsin-
nkoma á ári

120 dögum 1 ári 2 árum 5 árum
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Sterkir Brand Representatives hámarka þóknanir sínar með því að hafa 
mánaðarlega punktaveltu a.m.k. 6 blokkir, og við mælum með að þú stefnir á 
að hafa eins mikið af þessari veltu og þú getur frá ADRum.

Öflug uppbygging viðskiptanna byggir hvoru tveggja á því að koma upp 
leiðtogum og afla traustra viðskiptavina. Með því að hjálpa nýjum leiðtogum 
að viðhalda stöðugum 6 blokkum í hópsölumagni frá fyrsta Brand 
Representative mánuði, mun hjálpa bæði þér og þeim til að byggja sterk 
viðskipti.

Mundu að einbeita þér að þeim þáttum sem auka viðskiptin þín og færa þig 
nær markmiðum þínum. Til að halda áfram á réttri braut er gott að setja sér 
markmið fyrir þá þætti sem mest áhrif hafa til að byggja upp punktamagnið og 
fjölga í hópnum. Í framhaldi er þeim skipt upp í vikuleg og dagleg markmið.

Leiðin til árangurs

Að ná þvi að verða Executive Brand Partner er fyrir marga fyrsta stóra skrefið á 
leið þeirra að lokatakmarkinu. Talaðu við sponsorinn um að setja upp 
"Success Plan" fyrir þig. Vinsælt verkfæri til þess er nýji Success Planner.

Þegar þú ert orðin/n 
Executive Brand 
Partner geturðu unnið 
þér inn rétt til að taka 
þátt í 
Velgengnisferðum Nu 
Skin (Success Trip)!*

Til að fá frekari 
upplýsingar, skoðaðu 
Terms and Conditions 
fyrir Velgengnisferð 
(Success Trip)

Til að verða Brand Representative (Stjórnandi) er það eina sem þú þarft að gera er að klára 12 
building blokkir (þar af 4 sharing blokkir) innan 6 mánaða 
Fáðu ráðgjöf hjá sponsornum þínum um hvernig sé best að hefja vegferð þína eins hratt og 
mögulegt er!
Þú finnur nákvæmari upplýsingar um ferlið og þóknunarkerfið í Viðbótum - Þóknunarkerfis 
glósum i enda þessa bæklings og í Nu Skin’s Sales Compensation Plan (Þóknunarkerfi Nu Skin)

Lei" $ín til árangurs hefst me" $ví a" ver"a Brand 
Representative (Stjórnandi).
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Mundu að það að 
búa til tengslalista 
er aðgerð - 
skipulagt verkefni, 
og að þeir sem 
fylgja  áætlun 
sinni, eru þeir sem 
njóta velgengni. 

2. Ger"u tengslalista $inn FVVS 
(FFBC)
Að búa til verðmætan nafnalista er mjög hjálplegt til að setja grunninn fyrir 
farsæl viðskipti. Byrjaðu á að skrifa niður nöfn allra í FVVS (FFBC) hópum 
þínum (fjölskylda,vinir,viðskipti,samfélag) þar með töldum vinum þínum á 
samfélagsmiðlunum og hugsaðu um hver gæti séð sér hag í viðskiptum 
og/eða vörum þínum. Þú getur fundið fólk sem vill hugsa vel um sjálft sig og 
útlit sitt, fólk sem hefur áhyggjur af því að eldast eða er með sérstök húðvan-
damál eða fólk sem myndi vilja aukatekjur. Og þú munt rekast á fólk sem er 
að leita eftir miklum breytingum í vinnu og er tilbúið í mikla vinnu. Innan 
áhrifasvæðis þíns, gætu leynst margskonar leiðir (hvort sem er fjárhagslegar 
eða persónulegar)  þar sem Nu Skin getur bætt líf margra af þessu fólki.
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Haf"u samband vi" virkasta fólki" í umhverfi !ínu
NÚ ER RÉTTI TÍMINN TIL A# BYRJA  (FFBC)

Hafðu samband

á samfélag-

smiðlum þínum

Byrjaðu

i dag!

VINNA
SAMFÉLAG

VINIR

FJÖLSKYLDA



VINIRFJÖLSKYLDA

SAMFÉLAGVINNA
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Skrifa"u ni"ur $á,í tengslaneti $ínu í flokkunum 
fjórum, sem hafa mest vægi

Gerðu lista með öllu fólkinu í tengslaneti þínu og veldu úr fólk sem þú ætlar að kynna viðskiptin fyrir og/eða 
vörurnar. Bera kennsl á: Hver er hún/hann? Afhverju datt mér hún/hann í hug? Viðskipti eða vörur? Hvað 
sagði hún/hann?



3. Bjó"a
Tilgangur þess að bjóða er að gera tengiliðinn  þinn nógu forvitinn til að 
langa til að vita meira um hvað það er sem þú ert að bjóða. Ímyndaðu þér 
að boð á kynningu ætti að hafa sömu áhrif og movie trailer (myndbrot) sem 
lætur þig langa til að sjá alla myndina.
Settu þig í spor manneskjunnar sem þú ætlar að bjóða, til að komast að því 
hvað þú ættir að bjóða henni/honum. Hvað gætu þau verið óánægð með? 
Óörugga atvinnu, hrukkur, litla orku, óhreina húð (acne) eða kannski vantar 
þau aukatekjur?

Mundu: Þú þarft alltaf að hafa athyglina á þörfum hinnar manneskjunnar og 
hvernig þú og tækifærið sem þú býður geti leyst vandamál þeirra. 

Ákveddu hvað það er sem þú ætlar að bjóða: 
Að fræðast uum vörunar? 
Vörukynningu? 
Að koma í viðskiptavinahópinn þinn á facebook? 
Í skann með Biophotonic scanner? 
Að skoða LumSpa við eldhúsborðið heima hjá þér?

Að fræðast meira um viðskiptatækifærið?
Á opna viðskiptakynningu á hóteli? 
Að horfa á Viðskiptakynningarmyndband (BB) á netinu eða vefnámskeið? 
Maður á mann hittingur yfir kaffibollla? 

Hér eru nokkur góð ráð: 
Vertu stuttorð/ur: ekki fara í smáatriði, takmarkið er að fá þau til að fastset-
ja tíma fyrir kynningu.
Bjóddu aðeins þægilegu, heiðarlegu fólki sem er tilbúið að vera virkt.
Vertu spenntur (en ekki ganga yfir þau með spenningi).
Hlustaðu meira en þú talar!
Ekki vera hrædd/ur við spurningar - þeim verður svarað á næsta stigi, í 
kynningunni.

 C-in 5 í að bjóða::
Courtesy - Kurteisi - Opnaðu samtalið  
Compliment - Hól - Öllum líkar að fá hól, segðu þeim að þau séu sérstök  
Curiosity - Forvitni - Eins og lýst er hér að ofan  
Commitment - Skuldbinding - Staðfestu fundinn  Control - Sjálfsstjórn - Vertu 
stuttorð/ur, ekki fara í smáatirði, láttu hana/hann langa til að vita meira.

Þú finnur fleiri góð ráð um hvernig á að bjóða frá nokkrum af farsælustu 
leiðtogunum í "Að byrja " hlutanum á www.otg.global.
Ef þú notar samfélagsmiðla í viðskiptunum finnurðu fleiri upplýsingar á 
næstu blaðsíðu varðandi "Attraction Marketing"

Vitur manneskja 
sagði eitt sinn: " 
Seldu lausnina á 
vandamálinu, ekki 
vöruna!"

Sömu atriði eiga 
við hvort sem þú 
vinnur gegnum 
Samfélagsmiðla, 
Vörukynningar eða 
Viðskiptakynningar 
þegar þú býður 
viðskiptatækifæri 
eða vörur.
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Þú munt laða að 
þér fólk sem mun 
vita hvernig þú ert, 
hvernig þú vinnur: 
fólk sem hefur 
sömu lífssýn og 
þú, mun dragast 
að lífsstíl þínum 
og í raun, af því 
HVER þÚ ERT.

"Attraction Marketing" er notkun markaðs tækni sem er sérstaklega hönnuð til 
að fræða viðskiptavininn um hvað þú gerir og hvernig þjónusta eða vörur geta 
nýst þeim vel, áður en þeir kaupa hana" -Facebook
„Attraction marketing” snýst um það að laða fólk að þér í stað þess að þú farir 
til þess.
Það þarf að úthugsa "Attraction marketing" vel, hún má ekki vera sjálfvirk 
(automatic). Kynntu þér vel vinnureglur Nu Skin varðandi samfélagsmiðla; Nu 
Skin´s Social Media Guidelines (sjá YouTube video “Nu Skin EMEA Social 
Media Guidelines”).
Fólk heldur oft ranglega að við ættum að auglýsa vörurnar okkar eða Nu Skin 
vörumerkið á samfélagsmiðlunum, þegar í raun, ert það ÞÚ sem þú ættir að 
auglýsa, aðalvaran ert ÞÚ.
Til að fá fólk til að „kaupa” þig, verður það fyrst að þekkja, kunna að meta og 
treysta þér. Byrjaðu á að búa til áhorfendahóp, bættu við fólki sem hefur sömu 
áhugamál og þú (ekki bara vinum ÞÍNUM eða Nu Skin dreifingaraðilum)
Þú þarft að hafa áætlun og halda þig við hana þegar þú hefur samband með 
því að setja inn áhugavert efni. Vertu einlæg/ur og búðu til þín eigin sérkenni: 
láttu aðra veita þér innblástur, en ekki afrita þá. Vertu besta útgáfan af 
sjálfri/sjálfum þér, ekki annars flokks útgáfa af einhverjum örðum!
Þegar þú póstar á samfélagsmiðlunum, settu inn mismunandi pósta: 
persónulegan póst (þú, samfélagið í kringum þig, lífstíll þinn), 
viðskiptamiðaðan póst, fræðandi póst, póst sem lýsir árangri af vörunum 
okkar, skemmtilegan póst (mynd af þér og dreifingaraðilunum þínum að 
skemmta sér saman).
Lærðu hvernig þú undirbýrð forsíðuna þína og þig sjálfa/n til að nota 
samfélagsmiðlana til að byggja upp viðskiptin þín, þú getur farið á 
www.otg.global (lykilorð: "núverandi" mánuður á ensku).

Kynntu $ér "Attraction Marketing" 
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Hvernig vi" tökum á mótbárum
Mótbárur eru einungis merki um að tengiliðurinn þinn þurfi meiri upplýsingar: 
það er gott! Þú munt oftar en ekki mæta mótbárum, það er algjörlega eðlile-
gur þáttur af viðskiptunum. Vertu fagmannleg/ur og taktu þær aldrei 
persónulega.
Besta aðferðin til að svara spurningum sem koma upp þegar þú ert að bjóða 
er einfaldlega að segja "góð spurning, það er einmitt vegna þess sem ég 
myndi vilja hitta þig/tengjast í gegnum netið þega við báðar/bæði höfum 
meiri tíma og ég get sagt þér frá verkefninu/ sýnt þér vöruna/ sýnt þér 
meira"...  Þannig getur þú snúið efasemdamanneskju í forvitna manneskju 
sem skuldbindur sig til að hitta þig.
Vertu aldrei hrædd/ur við spurningar: Það er alltaf til svar. Ef þú getur ekki 
svarað hér og nú, vertu heiðaleg/ur og segðu þeim að þú getir ekki svarað en 
þú munir finna svar fyrir þau. Talaðu við sponsorinn þinn/ upplínu /fyritækið, 
og komdu til baka með svarið þegar þú færð það.

4 ALGENGUSTU MÓTBÁRURNAR:

Til að fá sérstök svör við mótbárum, lærið af sponsorum ykkar og nýtið ykkur margar af hinum 
mismunandi þjálfunum.

Ég hef ekki tíma
Þá segir þú:
Ég skil að þú sért upptekin/n. En ef að 
ég get sýnt þér leið til að vera farsæl/l 
innan þess tíma sem þú hefur, hefur 
þú þá áhuga?
Hámarks nýting - Leverage
Kerfið -System

Hlutastarf
Teymi

MLM
Þá segir þú:
"Má ég spyrja hvaða reynslu þú hefur 
af Network Marketing?"
Ekki fara í vörn
Jákvæðar staðreyndir um Nu Skin
Verðlaun                    NYSE
Forbes                      35 ár

Ég á ekki peninga
Þá segir þú:
"Þig sem sé langar í þessi viðskipti, en þú 
hefur áhyggjur af fjárfestingunni?"
Þetta snýst um að þéna, ekki að eyða 
peningum!

Engin reynsla af 
sölumennsku
Þá segir þú: FRÁBÆRT !!!!!!

Flestir af farsælustu leiðtogum okkar 
höfðu enga reynslu af sölumennsku
Við höfum viðurkennt kerfi sem virkar
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Að kynna viðskiptin fyrir tengiliðum (prospect) þínum þarf 
alltaf að vera gert á einfaldan máta. Við notum staðlaðar og 
viðurkenndar kynningar sem þú getur hlaðið niður af 
www.otg.global.

EFTIRFYLGNI BORGAR SIG “THE MONEY IS IN THE 
FOLLOW-UP”

Mismunandi aðferðir við að kynna geta verið:
Að hitta tengiliðinn persónulega, ein/n eða með sponsor-
num þínum. Að bjóða tengiliðnum þínum á opinn OTG fund 
(BB). Póstar á samfélagsmiðlum Skype, FB Messenger, 
o.s.frv.  Vörukynningar/ Sýnikennsla/ Vörusýningar. 

Bjóða tengiliðnum á kynningu á netinu, nota upptöku af 
kynningu á þínu tungumál.

http://business.otg.global - Viðskipta kynninga síða
http://social.otg.global - Sala á samfélagsmiðlum
http://looks.otg.global - Áhersla á Nu Skin vörur
http://health.otg.global - Áhersla á Pharmanex / Biophotonic scanner

Að hitta tengiliðinn persónulega, ein/n eða með sponsor-
num þínum. Að bjóða tengiliðnum þínum á opinn OTG 
fund (BB). Póstar á samfélagsmiðlum Skype, FB Messen-
ger, o.s.frv.  Vörukynningar/ Sýnikennsla/ Vörusýningar. 
Bjóða tengiliðnum á kynningu á netinu, nota upptöku af 
kynningu á þínu tungumál.

Lokun

Eftir viðskiptakynningu (Business 
Briefing  - notaðu "BB part II" sem 
hjálpartæki til þess að loka og skýra 
(þú finnu hann á www.otg.global).

Spyrðu spurninga sem staðfesta og 
eru skýrar.

NB! Ákveddu alltaf eftirfylgnisfund 
ekki seinna en 48 klst. eftir kynningu-
na/demóið - ef hægt er, með 
stuðningsaðila (sponsornum) / 
viðskiptafélaga þínum.

4. Listin a" kynna
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Þekktu upplínu þína. Þau eru þar til að hjálpa þér:

Eftirfylgni borgar sig “The money is in the follow-up”
Besta leiðin til að fylgja eftir er að spyrja hvenær og hvernig viðkomandi vilji 
halda áfram. Þú ættir alltaf að vera í sambandi og vera viss um að þú eigir 
stefnumót til að geta tekið næstu skrefin (hvort sem það er fundur augliti til 
auglitis, símtal eða samtal i gegnum Skype). Tveir eða fleiri eftirfylgnisfundir 
gætu verið nauðsynlegir áður en viðkomandi kemur í viðskiptin, svo vertu 
þolinmóð/ur. Ef að tengiliðurinn (prospect) er opinn fyrir tækifærinu, en ekki 
tilbúinn, vertu viss um að viðkomandi samþykki eftirfylgni ("Má ég vera í 
sambandi....")
Það er líka mikilvægt að hætta eftirfylgni ef manneskjan hefur ekki áhuga.
Spurðu hvort þú megir hafa samband við þau seinna, til að athuga hvort sá 
tími henti þeim betur. Þú býður frábært tækifæri, en farsæld þín byggist ekki 
á því hvort ein manneskja gengur í hópinn þinn eða ekki. "Nei" getur í raun 
verið betra en "kannski" (og sparað þér tíma), svo ekki vera hrædd/ur við að 
biðja um skýrt svar.
Þegar tengiliðurinn (prospect) er tilbúinn afhentu honum/henni litla gráa 
Fast Start bæklinginn og byrjaðu að fara yfir fyrstu skrefin, hvernig á að skrá 
sig inn og gera fyrstu pöntun. Gerðu áætlun um viðskiptakynningu sem nýji 
Brand Affiliate þinn getur boðið fólki á og næsta OTG System7 námskeið 
(FST) á svæðinu til að fá undirstöðu þjálfun og til að hitta aðra OTG teymis-
félaga. Sýndu þeim www.otg.global og fundardagskrána.

5. Eftirfylgni

Hjálpaðu nýja 
viðskiptafélaga 
þínum að byrja 
viðskiptin á 
SKÝRAN og 
EINFALDAN máta.

Nafn

SPONSOR

Sími Netfang

UPPL&SINGAR UM UPPLÍNU BRAND REPRESENTATIVE

Nafn

SPONSOR

Sími Netfang

UPPLÍNU EXECUTIVE BRAND PARTNER

Nafn

SPONSOR

Sími Netfang

UPPLÍNU EXECUTIVE BRAND DIRECTOR 
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Þegar þú hefur skráð inn nýja viðskiptafélaga gerðu eftirfarandi:

1. Hjálpaðu honum/henni að gera sína fyrstu pöntun.
2. Kenndu honum/henni hvernig á að koma þessum hágæða vörum til 
neytandans gegnum samfélagsmiðla eða fundi.
3. Kenndu henni/honum um ADR og hjálpaðu þeim að setja inn ADR pöntun 
(helst fyrir a.m.k. 100PV/á mánuði).
4. Gættu þess að hann/hún fái eintak af þessum Fast Start Bæklingi.
5. Sýndu vefsíðu OTG og hjálpaðu þeim að skrá sig á OTG póstlista OTG og 
bjóddu henni/honum í OTG hóp landsins þíns á Facebook
6. Farið í gegnum atriðin 7 í þessum bæklingi saman (byrjið að vinna að mark-
miðum og tengslalista).
7. Dag- og tímasettu fundinn og byrjaðu á að sýna hvernig við finnum út hvar 
næsti fundur verður haldinn (fundadagatal OTG) Útskýrðu hvað BB, Product 
Expo, FST S7 Workshop eru. Mundu að því fleira fólk sem þú kemur með á 
fundi, því meiri líkur eru á því að viðskiptin þín vaxi hraðar og verði öflugri.
8. Bjóddu nýja félaga þínum að horfa á "BB II - Að byrja" þjálfunina, online eða 
offline. 

Við græðum öll á því að vinna saman.
Byggðu meginstoðir viðskipta þinna með því að „kafa djúpt” í nærhóp þinn 
(circle of influence).
Berðu virðingu fyrir öðrum Nu Skin dreifingaraðilum á öllum fundum og 
þjálfunum, alltaf.
Fylgdu Siðareglunum og þeim 4 atriðum sem gera þig að OTG liðsmanni.
Síendurtekning: Læra, nota og kenna kerfið. Virkjaðu meginreglu farsældar 
(Principle of Success) og gerðu það sem aðrir geta endutekið. Ekki spyrja þig 
hvort það virkar heldur, er hægt að endurtaka það.
Upphafning: Gerðu það að vana að tala á jákvæðum nótum til að leggja 
áherslu á hversu mikið þú kannt að meta þá margvíslegu þætti sem hjálpa 
þér í áttina að velgengi.
Virtu hliðarlínur: Við erum öll í sömu "fjölskyldu", svo að við skulum virða og 
hvetja hvort annað. Talaðu jákvætt um hliðarlínur þínar og upphefðu upplínur 
þeirra.
Þegar þú átt við vandamál að stríða eða einhverja áskorun, hinsvegar, mundu 
að tala við þína eigin upplínu eða fyrirtækið.
Ráðgjöf: Veittu leiðsögn til Brand Affiliate þinna á leið þeirra. Þetta á við um 
markmiðasetningu og eftirfylgni á hvað hefur verið gert.

Nú ertu tilbúin/n til 
að hefja viðskiptin 
þín og útvega þér 
þína fyrstu Brand 
Affiliates og 
neytendur.

Svona blómstrum 
við saman, með 
Nu Skin.

7. Teymisvinna

6. A" byrja
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Þetta eru venjur 
KJARNALEIÐTOGA. 
Ert þú 
KJARNALEIÐTOGI?

7 KJARNAVENJUR til árangurs
���:IVXY����	�Z˹VYRSXERHM�
2. Vertu með 15 eða fleiri, eigin kynningar á mánuði!
3. Útvegaðu þér persónulega 2 eða fleiri nýja neytendur/ADR í hverjum 
mánuð!
4. Náðu 6  blokkir eða meira fyrir 14. hvers mánaðar!
5. Lestu/hlustaðu daglega á bækur/diska sem OTG mælir með!
6. Þegar þú  mögulega getur skaltu mæta OTG og Nu Skin viðburði sem             
    upplína þín mælir með!
7. Vertu liðsmaður

ƍ�7ʧIRHYVXIORMRK�QEVKJ˹PHYR
• Upphafning
• Virtu hliðarlínur: Ekkert „krosslínuathæfi”
ƍ�6ʛ�KN˹J

Listi yfir efni sem System 7 mælir me" 
a" sé lesi"/hlusta" á. 
Símafundir/Netfundir-námskeið

ƍ�ʀ�IRWOY��WT�RWOY�SK�JV˹RWOY��7OS�E�Y�J]VMVLYKE��TVʬKVEQ�ʛ
www.otg.global undir "Webinars".

Bækur
• The Success Formula, by Chris Taylor
• Think and Grow Rich, by Napoleon Hill
• The Greatest Salesman in the World, by Og Mandino
• Rich Dad, Poor Dad, by Robert Kiyosaki
• 7 Habits of Highly Effective People, by Stephen Covey
• Aspire, by Kevin Hall
• Awaken the Giant Within, by Anthony Robbins
• The Slight Edge, by Jeff Olson
• As a Man Thinketh, by James Allen
• Peaks and Valleys, by Spencer Johnson
• It’s Not About the Money, by Bob Proctor
• The Leader Who Had No Title, by Robin Sharma
• Think Rich to Get Rich, by T. HarvEker
• How to Win Friends and Influence People in the Digital Age, by Dale Carnegie
• The Monk Who Sold His Ferrari, by Robin Sharma
• Magnetic: The Art of Attracting Business, by Joe Calloway
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Vertu fyrirmyndar vörunotandi.

Náðu amk 2 blokkum á viku

Vertu fyrirmyndar vörunotandi.
15 kynningar á mánuði
ADR 200 SV

Vertu í sambandi/mættu á OTG fundi
Nærðu hugann



1. Ég stunda viðskipti í samræmi við 
hlutverk og framtíðarsýn OTG. 

2. Ég kem alltaf fram við alla 
viðskiptafélaga og tengiliði þeirra með 
virðingu. 

3. Ég stefni á að sýna fordæmi með því 
að vera 100% vörunotandi og nota Nu 
Skin vörur á heimili mínu.

4. Ég viðheld jákvæðu og hvetjandi 
viðhorfi sem endurspeglar OTG kerfið. 
Ég sýni öðrum virðingu með því að 
forðast að tala niður til fólks (neikvætt) 
bæði í orðum og hegðun. 

5. Ég upphef stuðningsaðila og 
leiðtoga annarra dreifingaraðila og 
hópa. Ég hvet samstarfsfélaga til að 
vinna að vexti og árangri með 
leiðtogum sínum. Ég sýni ábyrgð og 
fordæmi í kennslu og leiðsögn. Ég styð 
og hvet alla dreifingaraðila sem 
skuldbinda sig viðskiptunum. 

6. Ég held áfram að læra og þróast 
með því að fylgja leiðbeiningum sem 
eru í OTG þjálfunarefninu, á 
www.otg.global Þegar ég vinn að 
síendurtekningu (duplication), nota ég 
aðeins opinbert staðlað efni frá OTG. 

7. Ég sel hvorki né kaupi Nu Skin vörur 
á Ebay, Amazon, einkavefsíðum, né 
svipuðum netsíðum. 

8. Ég skrái aðeins þá sem ekki eru nú 
þegar virkir í Nu Skin. Ég hvet aldrei 
virka dreifingaraðila til að skipta um 
hóp. Það er ekki ásættanleg hegðun 
undir neinum kringumstæðum.

9. Ég tek ekki þátt í, eða mæli með, 
öðrum tengslamarkaðssetnin-
garfyrirtækjum eða vörum, og ég nýti 

aldrei OTG eða Nu Skin tengliði til að 
koma á framfæri þessháttar fyrirtæk-
jum eða vörum. Auk þess, staðfesti ég 
að ég mun ekki hagnast á neinu 
þjálfunarefni, námskeiðum á interneti-
nu eða utan þess, geisladiskum, 
upptökum, myndböndum, bókum eða 
neinu efni sem alþjóðleg stjórn OTG 
eða svæðis/lands kjarnateymi OTG 
hafa ekki samþykkt. 

Athugið: Vinsamlega hafið í huga að 
þessi regla (grein 9) er EKKI í stefnu og 
málsmeðferðum Nu Skin

10. Ég samþykki að vandamál ætti 
aðeins að ræða við upplínur eða 
fyrirtækið beint, aldrei við hópinn minn 
eða hliðarlínur. 

11. Ég er alltaf vel til höfð/hafður og 
fagmannlega til fara. 

12. Ég legg mig fram um að taka þátt í 
öllum S7 OTG viðburðum, þar með 
talið viðskiptakynningum, S7 þjálfu-
num, svæðisfundum, Success 
Summit/Success Olympic og Nu Skin 
viðburðum. 

Ég staðfesti hér með að ég hef 
móttekið SIÐAREGLUR OTG og að ég 
hef lesið þær og skilið og mun fylgja 
þeim. Ég mun vísa til Siðareglna OTG 
varðandi spurningar.". 

Dagsetning

Undirskrift

Þessar siðareglur 
eru sérstaklega 
gerðar fyrir OTG 
og einungis 
dreifingaraðilar, 
sem ganga í OTG, 
hlíta þeim.
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BRAND AFFILIATE - Hvaða aðili sem er, sem hefur leyfi til að selja Nu Skin vörur samkvæmt Brand Affiliate 
samningi (BBA) Öll vörukaup eru valkvæð.

BRAND REPRESENTATIVE (BR) - Aðili sem hefur lokið Qualification (hæfnisferli) og einnig almennt notað til að 
vitna í alla Brand Representatives og þar fyrir ofan, óháð titli. Til að viðhalda Brand Representative stöðu, þarftu 
að klára a.m.k.  4 Building blokkir í hverjum mánuði (eða nota Flex blokk sem staðgengil fyrir þær Building 
blokkir sem vantar). Ef að þér tekst ekki að halda Brand Representaive stöðu verða allir Brand Representative í 
hópnum þínum fluttir upp til næsta Brand Representive fyrir ofan þig. Þú hefur möguleika á að endurvekja 
stöðu þína (Restart) í takmarkaðan tíma, og ef það tekst, færast Brand Representatives sem voru í þínum hópi 
aftur til þín ásamt þeim Flex blokkum sem þú hafðir áður safnað. Vinsamlega skoðaðu Viðbæturnar - Restart, 
eða hafðu samband við account manager til að fá frekari upplýsingar.

LETTER OF INTENT (LOI) - Skjal eða bréf á netinu sem Brand Affiliate skrifar undir til að láta Nu Skin vita af 
þeirri ákvörðun sinni að byrja Hæfnisferli og verða Brand Representative i Qualification (hæfnisferli). Þegar það 
hefur verið sent og Nu Skin hefur samþykkt er vísað í Brand Affiliate sem"QBR1" í fyrsta mánuði í hæfnisferli-
num, "QBR2" í öðrum mánuði o.s.frv. Ef að Brand Affiliate hefur verið í Qualification (hæfnisferli) til Brand 
Representative áður og vill fara í ferlið aftur þarf Brand Affiliate að send nýtt Letter of Intent.

QUALIFYING BRAND REPRESENTATIVE (QBR)— Brand Affiliate sem hefur sent inn Letter of Intent og byrjað en 
ekki lokið, Qualification (Hæfnisferli). Vinsamlega skoðaðu Build - Hæfnisferli til að fá frekari upplýsingar.

SALES VOLUME - Sales Volume vísar í punktavirðiskerfi sem við notum til að bera saman hlutfallslegt virði 
varanna í mismunandi gjaldmiðlum og mörkuðum. Hver vara fær vissan punktafjölda í Sales Volume. Sales 
Volume er annað en Commissionable Sales Value.

BUILDING BLOKK - Mælistika fyrir Sales Volume (söluveltu). Building blokk er einungis talið lokið þegar í henni 
er 500 punkta Sales Volume (söluvelta).  Vísað er í Building blokk með færri en 500 punktum í Sales Volume 
(söluveltu) sem ólokið.

RETAIL CUSTOMER- Smásöluviðskiptavinur er sérhver, sem er ekki Brand Affiliate eða félagi, sem kaupir vörur. 

RETAIL PROFIT - Smásöluhagnaður er mismunurinn milli heildarkostnaðar þíns (inniber innkaupsverð 
vörunnar, sendingarkostnaður o.s.frv.) og verðsins sem þú selur vöruna á.

TITLE—Vísar í Members, Brand Affiliates, Qualifying Brand Representatives, and Brand Representative titlar. 
Brand Representative titlar ákvarðast af fjölda G1 Brand Representatives og Leadership Teams (leiðtogateymi) 
og eru notaðir til að ákvarða fjölda Generations (kynslóða)  sem þú færð greiddan Leading Bonus af. vinsamle-
ga skoðaðu Lead – Titlar and Leading Bonus kort til að skoða ákvæði fyrir hvers titils fyrir sig.

LEADERSHIP TEAM (LT) - Leadership Team er G1 Brand Representative sem hefur náð sérstöku Leadership 
Team söluveltu stigi (10k, 20k, 30k, 40k) á mánuði.

LEADERSHIP TEAM SALES VOLUME (LTSV)— G1 Brand Representative  LTSV er samanlagt öll G1–G6 Sales 
Volume (söluvelta) þín frá viðkomandi G1 Brand Representative
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