
Deze Gedragscode is geproduceerd door onafhankelijke distributeurs van OTG en is enkel van 
toepassing voor Brand Affiliates van OTG 

 

 

VISIE: Een unieke wereldwijde organisatie te creëren, gebaseerd op teamwork, mentorship en support, 
individuen aanmoedigen om een winstgevende internationale Nu Skin business op te bouwen.  

MISSIE: OTG leiders creëren door een bewezen wereldwijd systeem te bieden, gebaseerd op bijdrage, 
eerlijkheid, verantwoordelijkheid, integriteit en respect.  

GEDRAGSCODE 

1. Ik doe zaken in overeenstemming met onze OTG Visie & Missie. 

2. Ik behandel ten alle tijde alle teamleden en hun contacten met respect. 

3. Ik streef er naar een voorbeeld te stellen door 100% product gebruiker te zijn en ik heb Nu Skin 

producten bij mij thuis. 

4. Ik zorg voor een positieve en stimulerende houding die OTG weerspiegelt. Ik toon respect voor anderen 

door het gebruik van negatieve woorden en acties te voorkomen. 

5. Ik prijs sponsors en leiders van andere Brand Affiliates en groepen. Ik moedig collega’s aan om met hun 

leiders te werken aan groei en succes. Ik gedraag me verantwoordelijk. Door het goede voorbeeld te geven 

laat ik zien hoe te handelen. Ik ondersteun en stimuleer alle Brand Affiliates die commitment voor deze 

business laten zien. 

6. Ik blijf leren en ontwikkelen door de richtlijnen te volgen die zijn aangegeven in het OTG Training- 

smateriaal, te vinden op www.otg.global. Voor duplicatie doelen gebruik ik alleen het gestandaardiseerde 

materiaal van OTG. 

7. Ik koop of verkoop nooit Nu Skin producten op Ebay, Amazon, Alibaba, persoonlijke websites of andere 

gelijksoortige online omgevingen. 

8. Ik werf alleen personen die op dit moment niet actief zijn bij Nu Skin. Ik moedig actieve Brand Affiliates of 

prospects nooit aan om van groep te wisselen. Ik erken dat dit onder geen enkele omstandigheid 

acceptabel gedrag is. 

9. Ik promoot geen ander network marketing bedrijf, beveel het niet aan en werf er ook niet voor. Ik maak 

nooit gebruik van OTG of Nu Skin contacten om zulke bedrijven of producten te promoten. Daarnaast 

verklaar ik dat ik niet persoonlijk zal profiteren van enige trainings programma’s, online of offline 

cursussen, tapes, cd’s, video’s, boeken of enig ander materiaal. Ik verklaar dat ik alleen gebruik zal maken 
van trainings- en promotiemateriaal goedgekeurd door de Raad van Bestuur van OTG Global of OTG 

regionale/nationale Core Teams. 

Opgelet: houd er rekening mee dat deze regel (punt 9) NIET vermeld is in Nu Skin's Beleid en Procedures. 
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10. Ik stem er mee in dat problemen of conflicten alleen zullen worden besproken met mijn upline of het 

bedrijf; nooit met downlines of sidelines. 

11. Ik zorg voor een schone, nette en professionele persoonlijke uitstraling en dresscode. 

12. Ik steun alle OTG aanbevolen System 7 evenementen, waaronder Business Briefings, System 7 

workshops, Regionale meetings, Success Summits/Success Olym- pics en Nu Skin evenementen. 

Ik verklaar hierbij dat ik de OTG GEDRAGSCODE heb ontvangen, gelezen en begrepen en me er aan zal 

houden. Ik zal met vragen verwijzen naar de OTG GEDRAGSCODE GIDS. 

 Datum: ____________ Handtekening: ______________________________ 

 


