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VOITTOA TAVOITTELEMATON JÄRJESTÖ - LAKI 1/2002 
OTG West Europe

OTG West Europe ry:n tavoite on luoda ympäristö, missä Nu Skin edustajien yhteiset tavoitteet 
voidaan hyödyntää tukemaan toistemme työskentelyä. Yhtenäisten materiaalien ja koulutusten 
ansiosta jokainen voi saavuttaa enemmän kuin mitä olisi mahdollista saavuttaa yksinään.
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Tämä kirjanen on 
luotu tarjoamaan 
sinulle parhaan 
mahdollisen 
perustan 
menestyvän Nu 
Skin liiketoiminnan 
luomiseksi. 

OTG on Nu Skin 
edustajien 
kansainvälinen 
tukijärjestö, joten 
toisin kuin 
perinteisessä 
liiketoiminnassa, 
et ole yksin. 

Tervetuloa uuden liiketoimintasi pariin! 



OTG on Nu Skinistä erillisenä toimiva koulutusjärjestelmä itsenäisille 
Nu Skin edustajille. OTG:n koulutusjärjestelmä perustuu System 7 (S7) 
ohjelmaan, joka on tehty helpottamaan edustajia oman organisaation 
luomisessa.

Liiketoimintasi 

» Kehittää ja 
valmistaa tuotteet. 
» Huolehtii 
logistiikasta. 
» Hoitaa 
hallinnolliset ja 
juridiset prosessit.
»  Maksaa komissiot.

Sinua tukeva 
organisaatio

» Opettaa sinulle 
tämän liiketoiminnan 
perusteet ja tarjoaa 
monistettavan 
järjestelmän.
»  Järjestää 
brändikumppaneiden 
sponsoroimia 
tapahtumia.
» OTG:n säännöt 
(katso tämän kirjasen 
viimeinen sivu).

Nu Skinin ja OTG:n 
välinen yhteistyö
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Sponsorini

Yhteystietoni
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Nimi Puhelinnumero

FB/Messenger Instagram

Henkilökohtaiset tietoni

Nu Skin ID-numeroni

OTG West Europe:  
Eurooppalainen 
foorumi. Seuraa 
viimeisimpiä uutisia.

OTG Facebookissa: 
Eri maiden 
Facebook ryhmistä 
(esim. OTG 
Suomi/Finland) 
löydät ajankohtaiset 
tiedotteet, seuraa 
niiden maiden 
ryhmiä, jotka sinua 
kiinnostavat. 

www.otg.global
Liiketoimintaasi tukeva nettisivusto 
(Kirjaudu sisään: kuluvan kuukauden 
nimi englanniksi pienellä 
kirjoitettuna)

Muut nettisivut:
business.otg.global
looks.otg.global
social.otg.global
health.otg.global 

Nu Skin Enterprises

Resurssit

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

Nu Skin toimisto 

 
(tilaukset, toimitukset, tuotetuki ym. 
kysymykset)

Sähköposti: finland@nuskin.com.
"Liiketoimintaan liittyvät kysymykset 
hoitaa Account Manager, soita 
asiakaspalveluun ja valitse ensin 
vaihtoehto yksi, sitten kaksi.



Ensimmäinen tilauksesi 

Ensimmäinen tilauksesi on erittäin 
tärkeä. Pääset paitsi kokeilemaan 
laajan kirjon laadukkaita tuotteita, 
myös rakentamaan omaa "näin 
aloitin-tarinaasi".
Pidä mielessäsi, että tämä liiketoi-
minta on monistamista, siksi 
sinunkin on oltava valmennettavissa 
oleva henkilö sekä ajateltava ensim-
mäistä tilaustasi ensimmäisenä 
askeleena liiketoimintasi kasvattami-
sessa. 
Varmistaaksesi parhaan alun liiketoi-
minnallesi, sinun kannattaa kokeilla 
paljon eri tuotteita itse ensin. Spon-
sorisi auttaa sinua löytämään oikeat 
tuotteet tarpeidesi ja kiinnostuksesi 
mukaan.
Nu Skin on koonnut valmiiksi 
valinnaisia  tuotepaketteja, jotka 
sisältävät liiketoiminnan aloittami-
seen sopivia tuotteita.

Rekisteröityminen 

Sähköisesti

Mene 
www.nuskin.com
ja valitse
kotimaaksi Suomi
(tai se maa jossa
asut). Valitse
"KIRJAUDU 
SISÄÄN"
ja "Luo 
tunnukset!".

Valitse "Kirjaudu 
Brand Affiliate". 
Tarvitset 
sponsorisi 
ID-numeron, jotta 
voit kirjautua. 
Merkitse muistiin 
oma ID-numerosi.
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Saadaksesi komissiot
Lataa Pankkitietolomake Nu Skinin 
sivuilta office kirjastosta, tulosta ja 
täytä se ja lähetä Nu Skinin toimis-
tolle.

Luo itsellesi ADR-tilaus:

Nu Skin tarjoaa erittäin palkitsevan 
kanta-asiakasohjelman. Tilaa halua-
masi tuotteet kuukausittain halua-
maasi osoitteeseen ja ansaitset 
20-30% tilauksesi arvosta ilmais-
tuotepisteitä, joilla voit hankkia 
ilmaisia tuotteita!
Voit muuttaa ADR tilauksesi sisältöä 
milloin tahansa. 
"Saadaksesi lisätietoa, keskustele  
sponsorisi kanssa ja katso ADR-ti-
lauksen säännöt ja käyttöohjeet 
www.nuskin.com sivuilta."



Rekisteröidy jakelijaksi eli brändi-
kumppaniksi (Brand Affiliate) ja tee 
ensimmäinen tilauksesi.

Sovi sponsorisi kanssa tapaaminen 
24 tunnin (maksimissaan 48 tunnin) 
sisällä ensimmäistä live tai on-line 
esittelyäsi varten, joka voi olla myös 
tuote-esittely tai postaus sosiaalises-
sa mediassa. 

Tutustu System7 työjärjestykseen, käy 
läpi tämä kirjanen yhdessä sponsorisi 
kanssa. 

Pysy ajan tasalla, liity OTG sähköpos-
tilistalle www.otg.global sivuilla. Liity 
OTG West Europe ja oman maasi OTG 
ryhmään Facebookissa.

Aloittajan tarkistuslista
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Listan asiat ovat tärkeitä menestyksesi kannalta

RYHDY TOIMEEN

2=8�

Tarkista tapahtumakalenteri 
www.otg.global sivuilla alueellasi olevien 
tulevien tapaamisten / tapahtumien osalta 
(BB, FST, Expand, tuote-esittely).

Tutustu OTG:n nettikaupan liiketoimintam-
ateriaaleihin www.otg.global sivuilla.

Me testaamme ja käytämme Nu Skin 
tuotteita, tutustuaksemme tuotteisiin ja 
neuvoaksemme asiakkaita paremmin. Se 
tarkoittaa sitä, että käytämme niin montaa 
Nu Skin tuotetta kuin mahdollista. 
Olemme uskollisia 'tuotteiden tuotteita'. 
Olemme esimerkki bisneksessä 
käyttämällä Nu Skin tuotteita kotonamme.  

Luo kuukausittainen ADR-tilauksesi. 

Mikä tärkeintä, puhu ihmisille!



Liiketoimintaan voi tulla monella eri tavalla mukaan. Voit 
valita sinulle parhaiten sopivimman tavan ja silti perus-
periaatteet pysyvät samoina. 

Sisääntulokulmat

SUCCESS
TRIP

SOSIAALINEN
VERKOSTO 

Jaa tuotekokemuksesi netissä

ISO LIIKETOIMINTA 
Liiketoimintaesittely - "iso kuva"

PHARMANEX/
SKANNERI

Skannukset ja ravintolisät

TUOTTEET
Tuote-esittelyt /Demot
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Työskentelytapa
System

Tavoitteet

Kontaktit

Kutsuminen 

Esittely

Seuranta

Aloittaminen

Tiimityö

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Ryhdy toimeen System 7 seitsemän 
askeleen työjärjestyksen avulla.

Määritä henkilökohtaiset,
sekä lyhyen, että pitkän
aikavälin tavoitteesi.

Kutsuminen on kuin elokuvan traileri 
- herätä kiinnostus!

Kirjoita kontaktilistasi.

Nämä ovat menestyksesi kulmakivet ja jokainen niistä vie liiketoimintaasi eteenpäin.
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Ihmiset asettavat itselleen päämääriä, mutta vain menestyvät ihmiset toteuttavat ne.
Hyvin tai huonosti menestyvän liiketoiminnan ero on päämäärien toteuttamisessa. Näytämme 
sinulle, kuinka saavutat päämääräsi käytännössä.

Keskustele tavoitteistasi sponsorisi/ylälinjasi kanssa. Heidän tehtävänsä on auttaa sinua saavut-
tamaan päämääräsi. Muista että tavoitteesi tulee olla linjassa sen kanssa, kuinka paljon käytät 
aikaa liiketoimintasi rakentamiseen. Menestys saavutetaan kovalla työllä, sitoutumisella ja 
kärsivällisyydellä.

Tämä ei ole rikastu nopeasti -ohjelma, vaan työskentelytapa, jolla voit saavuttaa pitkän aikavälin 
tulosta myymällä laadukkaita tuotteita.

Lisätulot 
(jälleenmyynti)

Mahdollisuus 
vaikuttaa omiin 
tuloihin (tiimin 
rakentaminen)

Miksi Nu Skin? Mikä/mitkä ovat sinun motivaation lähteesi? Mitä sinä haluat?

MILLAISET OVAT TALOUDELLISET TAVOITTEESI?

Neljässä kuukaudessa:Tässä kuussa: Vuodessa: Viidessä vuodessa:

Neljässä kuukaudessa:Tässä kuussa: Vuodessa: Viidessä vuodessa:

Neljässä kuukaudessa:Tässä kuussa: Vuodessa: Viidessä vuodessa:

Neljässä kuukaudessa:Tässä kuussa: Vuodessa: Viidessä vuodessa:

Kuinka paljon minun TARVITSEE ansaita Nu Skin liiketoiminnastani kuukaudessa?

Kuinka paljon HALUAN ansaita Nu Skin liiketoiminnallani kuukaudessa?

Kuinka paljon aikaa olen halukas käyttämään liiketoimintani rakentamiseen viikossa saavuttaakseni sen, mitä minun TARVITSEE ansaita?

Kuinka paljon aikaa olen halukas käyttämään liiketoimintani rakentamiseen viikossa saavuttaakseni sen, mitä HALUAN ansaita?
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Sinulla on useita välitavoitteita matkalla kohti tavoitteitasi, jotka Nu Skinin provisiojärjestelmä 
määrittää ja jokainen niistä auttaa sinua keskittymään liiketoimintasi kehittämiseen eteenpäin.

Välitavoitteet

LUODAAN AUTTAMALLA MUITA
PÄTEVÖITYMÄÄN BRÄNDIEDUSTAJAKSI

ALOITA RAKENTAMAAN TIIMIÄ  
Vähittäismyynti voitto: enintään

38% Vähittäismyynti-
ja Sharing bonukset

JAA
KOKEMUKSESI RAKENNA JOHDA

Brändikumppani Brändiedustaja Brändi Partneri/Johtaja
Maksetaan

kuukausittain
Tienaa

viikottain Lasketaan
päivittäin 

Brand 
Partner

Senior
Brand
Partner

Executive
Brand
Partner

Brand 
Director

Senior
Brand

Director

Executive
Brand 
Director

Presidential
Director

KUINKA PÄTEVÖITYÄ 
BRÄNDIEDUSTAJAKSI

BRÄNDIEDUSTAJA = SINUN LIIKETOIMINTASI YKSIKKÖ
Sinulle maksetaan viikottain
viimeistellyistä lohkoista 

1 lohko = 500 pistettä myyntivolyymia

SAAVUTA YHTEENSÄ 6000 GSV 1 VIIKOSSA
TAI 6 KUUKAUDESSA VÄHINTÄÄN

2 BUILDING LOHKOA KUUKAUDESSA

8 BUILDING
LOHKOA
4 SHARING
LOHKOA 1 tason

YHTEENSÄ
12 LOHKOA

% MAKSU BUILDING LOHKOISTA 

4 LOHKOA/kk
ylläpitääkseen tittelin

6 LOHKOA/kk
maksimoidakseen
suunnitelman

Linjat

TASO 1

TASO 2

TASO 3

TASO 4

TASO 5

TASO 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%

KUMP. KUMP.KUMP.

KUMP.
as.

as.

as.

as.

1-
2 

lo
hk

ot 3 
lo

hk
o 

4 
lo

hk
o 

5 
lo

hk
o 

6 
lo

hk
o 

7 
lo

hk
o 

8-
15

 
lo

hk
ot 16

 lo
hk

o 

EDUST.as.
as.

KUMP. KUMP.
KUMP.

*Vähittäis-
myyntia-
siakas

10K+
20K+
30k

10K+20K+
30K+40KJOHTOTIIMIT

Building Bonus lasketaan jokaisen yksittäisen 
Building-lohkon CSV:stä. 

Building-lohkoon sovellettava maksuprosentti 
liitetään vain

kyseenomaiseen Building-lohkoon, eikä sitä 
sovelleta edellisiin toteutuneisiin 

Building-lohkoihin.

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

1-2 lohkot

3 lohko 4 lohko 5 lohko 6 lohko 7 lohko 

8-15 lohkot

16 lohko 

FSB  111. TAVOITTEET

5% 10%

15% 25%20% 30% 35% 40%5% 10%



Kun olet määrittänyt omat taloudelliset tavoitteeesi, on aika tehdä 
toimintasuunnitelma. Tässä kohtaa prosessia, työskentelet tiiviisti sponsori-
si ja ylälinjasi kanssa, jotta pääset alkuun matkassasi kohti tavoitteitasi. 

2017 Brand Representatives provisiojärjestelmä EMEA alueella 
(kaikki summat USA dollareina)

MISSÄ NÄET ITSESI?
PÄÄTÄ MILLÄ BRÄNDIEDUSTAJAN PIN -TASOLLA TULET OLEMAAN:

Luo toimintasuunnitelma

Esimerkiksi:
- Kuinka monta 
uutta nimeä on 
kontaktilistassani? 
- Kuinka monta 
liiketoimintaesitystä?
- Kuinka monta 
tuotedemoa?

Taulukko sisältää vain ne brändikumppanit, jotka ovat täyttäneet vaatimukset komissioiden maksuille. 
Brändikumppaneille, jotka ostavat tuotteita vain henkilökohtaiseen käyttöön, ei makseta komissioita, eikä heitä 
siksi ole laskettu mukaan tähän taulukkoon.
Otathan huomioon, että nämä luvut eivät edusta brändikumppaneiden kokonaisvoittoa, koska niissä ei ole 
mukana brändikumppanin liiketoiminnan edistämiseen käyttämiä kuluja eikä vähittäismyyntikatteesta saatuja 
voittoja. Tässä sarakkeessa esitetyt brändikumppanin keskimääräiset vuosiprovisiot on laskettu 
yksinkertaisesti kertomalla kuukausiprovisiot kahdellatoista.
Lisätietoja
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
BE BRAND PARTNERIT BRAND DIRECTORIT

Brändi- 
kumpp

ani

Pätevöityvä
BE
0

Provisio
-naaline

n BE

Brändi-
edustaja

Brändi-
edustaja

Executive
Brand

Partner

 Senior 
Brand

Partner

Brand
Director

Senior 
Brand 

Director

Executive
Brand

Director

Kuukausittainen 
keskimääräinen 

komissio eri 
tasoilla

Keskimääräinen 
%-osuus 

aktiivisista 
brändikumppa-
neista (jakelija)

Keskimääräinen 
%-

osuusBrändiedu
stajista

 ja siitä ylöspäin

$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%

Vuosittainen 
komissio

120 päivässä 1 vuodessa 2 vuodessa 5 vuodessa
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Vahvat Brändiedustajat maksimoivat komissionsa saavuttamalla säännöl-
lisesti vähintään 6 lohkoa. Lisäksi suositellaan, että pyrit saamaan suurim-
man osan tästä ryhmävolyymista ADR-tilausten kautta (Automatic Delivery 
Reward).
Vahvan liiketoiminnan rakentaminen on yhdistelmä, jossa opastat uusia 
edustajia kouluttautumaan johtajiksi ja samalla luot vakaata asiakaskuntaa.  
Auttamalla uusia johtajiasi saavuttamaan tasaisen 6 lohkon tason jo heidän  
ensimmäisestä Brändiedustaja kuukaudestaan lähtien, varmistat itsellesi ja 
heille kestävän liiketoiminnan.
Muista kohdistaa huomiosi toimintoihin, jotka kasvattavat liiketoimintaasi ja  
vievät sinua kohti päämääriäsi. Suunnataksesi toimintasi oikein on 
suositeltavaa asettaa tavoitteet sellaiselle toiminnalle, joka lisää liikevaih-
toa sekä uusia asiakkaita ja edustajia organisaatiossasi. Sen jälkeen pystyt 
muuntamaan ne viikottaisiksi ja päivittäisiksi tavoitteiksi.
Kohti menestystä

Executive Brand Partner tason saavuttaminen on monelle ensimmäinen 
askel heidän lopullisen tavoitteen saavuttamisessa. Keskustele sponsorisi 
kanssa siitä, miten saavutat tämän. Suosittu työkalu tähän on uusi Success 
Planner.

Executive Brand 
Partnerina  sinulla 
on mahdollisuus 
ansaita Nu Skinin 
palkintomatkoja!*

*Lisätietoja 
palkintomatkoille 
pätevöitymisestä Nu 
Skinin nettisivuilta ja 
toimistolta

Pätevöityäksesi Brändiedustajaksi sinun tulee vain huolehtia siitä, että sitoudut toteuttamaan 12 
Building-lohkoa (joista 4 on Sharing-lohkoja) kuuden peräkkäisen kalenterikuukauden aikana.

Ota yhteyttä sponsoriinsi /ylälinjasi edustajaan siitä, miten aloitat pätevöitymisen mahdollisim-
man nopeasti!

Löydät lisätietoja pätevöitymisestä sekä provisiojärjestelmästä tämän kirjasen lopusta sekä Nu 
Skinin sivuilta.

Tiesi menestykseen alkaa pätevöitymällä 
Brändiedustajaksi (Brand Representative) 
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Muista, että 
kontaktilistan 
laatiminen on 
tärkeä 
osa edustajien 
työtä ja 
he, jotka 
toteuttavat 
suunnitelmansa, 
menestyvät! 

2. Kontaktilistasi laatiminen 
(PYTY)
Kallisarvoisen kontaktilistan tekeminen auttaa sinua luomaan perustan menestyksell-
esi. Tee lista tuntemistasi ihmisistä sinun PYTY (perhe, ystävät, työkaverit, yhteisöt) 
verkostoissasi, mukaanlukien kontaktisi sosiaalisessa mediassa ja mieti, kuka voisi 
hyötyä liiketoiminnastasi ja/tai tuotteistasi. Saatat löytää henkilöitä, jotka pitävät 
huolta itsestään ja ulkonäöstään sekä henkilöitä, jotka ovat huolissaan ikääntymis-
estään tai erityisistä iho-ongelmistAAN tai henkilöitä, joilla on tarve lisätuloille. Sinulle 
tulee myös vastaan kontakteja, jotka etsivät isoa muutosta urallaan ja ovat valmiita 
aktiiviseen ja laajempaan työskentelyyn. Vaikutuspiirissäsi on varmasti monia ihmisiä, 
joiden elämää Nu Skin voi edistää eri tavoin tuotteiden avulla tai taloudellisesti.

Within your circle of influence, there might be multiple ways (whether financial or person-
al) in which Nu Skin can improve many of these people’s lives.
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Ota yhteyttä kontaktiryhmäsi dynaamisimpiin ihmisiin
 AIKA ALOITTAA (P.Y.T.Y)

WMXøHY
sosiaalisiin
J÷VYQIMLMR

TYÖ
YSTÄVÄT

YSTÄVÄT

PERHE

.SXIR�EPSMXE�NS

X�R��R�



PERHEYSTÄVÄT

YHTEISÖTTYÖ
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Listaa vaikutusvaltaisimmat kontaktisi neljästä 
merkittävimmästä kontaktiryhmästäsi

Listaa ihmisiä eri kontaktiryhmistäsi ja mieti, ovatko he potentiaalisesti kiinnostuneempia tuotteista vai 
liiketoiminnasta. Tunnistaminen: Kuka hän on? Miksi ajattelit häntä? Liiketoiminta ja/tai tuotteet? Mitä hän 
sanoi?



3. Kutsuminen
Kutsumisen tarkoitus on herättää riittävästi kontaktisi mielenkiintoa, niin 
että hän haluaa tietää lisää siitä, mitä sinulla on hänelle tarjota. Mieti, että 
kutsusi toimii kuin  elokuvan traileri, joka saa sinut haluamaan nähdä koko 
elokuvan.  

Asetu kutsumasi henkilön asemaan kysyäksesi oikeanlaisia kysymyksiä. 
Mihin he saattavat olla tyytymättömiä? Epävarma työtilanne, juonteet iholla, 
matala energiataso, akne vai kenties he tarvitsevat hieman lisäansioita?

Muista: Keskity aina kontaktisi tarpeisiin ja siihen, kuinka sinä ja
tarjoamasi  liiketoimintamahdollisuus voi tarjota ratkaisun hänen ongelmiinsa. 

Päätä, miksi kutsut henkilön minnekin: 
Oppiakseen lisää tuotteista? 
Tuote-esittelyyn? 
Asiakasryhmääsi Facebookissa? 
Skannaukseen Biophotonic skannerilla? 
LumiSpa demoon keittiösi pöydän ääreen?

Oppiakseen lisää liiketoimintamahdollisuudesta?
Avoin liiketoimintaesittely hotellilla? 
Esittelyvideo liiketoiminnasta tai webinaari? 
Henkilökohtainen tapaaminen kahvikupin äärellä? 

Tässä on muutama vinkki: 
Ole lyhyt ja ytimekäs tässä vaiheessa: älä mene liian yksityiskohtaisiin 
tietoihin, tavoite on saada heidät varaamaan vähän aikaa tapaamista tai 
esittelyä varten. Kutsu vain mukavia ja rehellisiä henkiöitä, jotka ovat 
valmiita tarttumaan toimeen. Ole innostunut (mutta älä yli-innokas).
Kuuntele enemmän kuin mitä puhut! Älä pelkää tarkentavia kysymyksiä - 
niihin vastataan seuraavassa vaiheessa, esittelyssä.

Kutsumisen 5 C:tä
Courtesy eli kohteliaisuus: avaa dialogi. 
Compliment  eli anna kohteliaisuus: kaikki pitävät kohteliaisuuksista, joten kerro 
heille miksi he ovat erityisiä.                              
Curiosity eli uteliaisuus: kts. miten esitetty yllä                                            
Commitment eli sitoutuminen: vahvista tapaamisaika                                     
Control eli kontrollointi: ole ytimekäs, älä mene liikaa  yksityiskohtiin vaan saa 
kontaktisi haluamaan lisää tietoa. 

Löydät lisää neuvoja kutsumiseen muutamilta menestyneimmiltä edustajilta 
"Näin Aloitat" osuudessa www.otg.global sivuilla.
Jos käytät sosiaalista mediaa liiketoiminnassasi, löydät lisää tietoa seuraav-
alta sivulta koskien vetovoimamarkkinointia.

Viisas henkilö 
sanoi joskus: "Myy 
ongelma, jonka 
ratkaiset, älä 
tuotetta."

Kun tarjoat
liiketoimintamah-
dollisuutta tai
tuotteita, samat
periaatteet ovat
käytössä aina,
toimit sitten
sosiaalisessa
mediassa,
pidät 
tuote-esittelyjä
tai kerrot 
liiketoimintamah-
dollisuudesta
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Sinä vedät
puoleesi ihmisiä,
jotka samaistuvat
sinuun ja tapaasi
työskennellä, 
koska he
viehättyvät sinun
elämäntavastasi ja
ennen kaikkea
SIITÄ, KUKA OLET!

"Vetovoimamarkkinoinnissa käytetään markkinointitekniikoita, jotka ovat erityisesti 
suunniteltu opettamaan asiakkaalle mitä teet ja miten palvelu tai tuote hyödyttää 
heitä jo paljon ennen kuin he ostavat sen." -Facebook
Vetovoimaisessa markkinoinnissa sinä vedät puoleesi asiakkaita ja prospekteja sen 
sijaan, että tuputtaisit heille jotain.
Vetovoimainen markkinointi on hyvin suunniteltua, se ei synny automaattisesti. 
Tutustu Nu Skinin Sosiaalisen median ohjeisiin (katso YouTube video “Nu Skin EMEA 
Social Media Guidelines").
Yleinen harhaluulo on, että meidän pitäisi markkinoida sosiaalisessa mediassa 
tuotteita tai Nu Skinin brändiä, kun todellisuudessa sinun tulisi markkinoida ITSEÄSI, 
koska sinä ITSE olet tärkein tuote.
Jotta ihmiset innostuvat ostamaan tuotteita, heidän tulee ensin tuntea sinut, arvostaa 
sinua ja luottaa sinuun. Aloita kasvattamalla seuraajiasi määrää ja ryhmäsi  kokoa 
lisäämällä sinne muita samanhenkisiä ihmisiä, myös muita kuin kavereitasi ja toisia 
Nu Skinin edustajia.
Sinulla pitää olla strategia ja sinun tulee pysyä siinä, kun kommunikoit somessa ja 
lisäät mielenkiintoista sisältöä. Pysy autenttisena ja rakenna omaa brändiäsi: hae 
inspiraatiota muilta, mutta älä kopioi heitä. Ole paras versio itsestäsi, älä toiseksi 
paras versio jostakin toisesta henkilöstä!
Kun postaat sosiaalisessa mediassa, tee erityyppisiä postauksia: henkilökohtaisia 
postauksia (sinusta, sinun lähipiiristäsi ja elämäntavastasi), liiketoimintaan liittyviä 
postauksia, informatiivisia postauksia, tuotteiden toimivuudesta kertovia postauksia 
sekä hauskoja postauksia (kuvia sinusta ja tiimiläisistäsi pitämässä hauskaa).
Oppiaksesi valmistelemaan profiilisi ja itsesi sosiaalisen median käyttämiseen 
liiketoiminnan rakentamisessa, kannattaa tutustua otg.global nettisivuihin (salasana: 
meneillään oleva kuukausi englanniksi).

Tule tutuksi vetovoimamarkkinoinnin kanssa
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Vastalauseiden käsittely
Vastalause on vain merkki sinulle, että prospektisi tarvitsee lisää tietoa: se on 
siis hyvä asia! Saatat tulla kohtaamaan vastalauseita usein ja se on täysin 
luonnollinen osa tätä liiketoimintaa. Ole ammattimainen, äläkä koskaan ota 
niitä henkilökohtaisesti.
Paras tapa vastata kutsumisen aikana esille tulevaan kysymykseen on yksink-
ertaisesti sanoa; "hyvä kysymys, ja se on syy miksi haluaisin meidän tapaavan/ 
ottavan yhteyttä netissä, silloin kun meillä on hieman enemmän aikaa ja voin 
esitellä tämän nykyisen projektin sinulle / demonstroida tuotteen / näyttää 
sinulle lisää"... Tällä tavoin saatat saada käännettyä epäilevän henkilön 
uteliaaksi ja sitoutumaan tapaamiseen.
Älä koskaan pelkää kysymyksiä: niihin löytyy aina vastaus. Jos et osaa vastata 
sillä hetkellä, ole rehellinen ja kerro, että sinulla ei ole vastausta tällä hetkellä, 
mutta selvität sen heitä varten. Kysy sponsoriltasi / ylälinjaltasi / yhtiön 
edustajalta ja ota yhteyttä kontakteihisi vastauksen saatuasi ja kerrot sen 
heille.  

NELJÄ YLEISINTÄ VASTAVÄITETTÄ

Erityisiä vastauksia vastaväitteille kannattaa opetella sponsoreiltasi ja käyttää hyödyksesi erilaisia
koulutustilaisuuksia.

Minulla ei ole aikaa
Mitä sinä sanot:
"Olet kiireinen, mutta jos voin näyttää 
sinulle keinon menestyä käytettävissäsi 
olevalla ajalla, olisitko kiinnostunut?"

Vipuvoima
Järjestelmä

Osa-aikaisuus
Tiimi

MLM - verkostomarkkinointi
Mitä sinä sanot:
"Saanko kysyä, mitkä ovat kokemukse-
si verkostomarkkinoinnista?"
Älä lähde puolustuskannalle
Positiivisia faktoja Nu Skinista
Palkinnot
Forbes

NYSE - pörssiyhtiö
35 vuotta vanha yritys

Minulla ei ole rahaa
Mitä sinä sanot:
"Eli haluat tehdä tätä liiketoimintaa 
ansaitaksesi rahaa, mutta olet huolissasi 
siitä, tarvitseeko sinun sjoittaa rahaa siihen 
aluksi?"
Tässä on kyse rahan ansaitsemisesta, ei 
sen tuhlaamisesta!

Ei ole myyntikokemusta / 
En osaa myydäe
Mitä sinä sanot: TÄYDELLISTÄ!

Suurimmalla osalla meidän menestyneim-
mistä edustajista ei ollut minkäänlaista 
myyntikokemusta.
Meillä on todistetusti toimiva järjestelmä.
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Liiketoiminnan esitteleminen tulee olla yksinkertaista. Käytämme 
standardoituja presentaatioita, jotka voit ladata OTG:n sivuilta 
www.otg.global.

"RAHA PIILEE SEURANNASSA"

Eri esittelytapoja voivat olla:
Henkilökohtainen tapaaminen kontaktisi kanssa, yksin tai 
yhdessä sponsorisi kanssa. 
Voit kutsua kontaktisi OTG:n avoimeen liiketoimintaesitte-
lyyn (BB). 
Tai tehdä postauksia sosiaalisessa mediassa. 
Olla yhteydessä Skypen, FB Messengerin  tms. kautta.
Tuote demot / tuote-esittelyt / messut.
Kutsumalla kontaktisi liiketoimintaesittelyyn netissä, 
käyttämällä nauhoitettua liiketoimintaesittelyä omalla 
kiellelläsi.

http://business.otg.global - Liiketoiminnan rekrytointia tukeva sivusto
http://social.otg.global - Sosiaalisen median käyttöä koskeva sivusto
http://looks.otg.global - Nu Skinin tuotteisiin keskittyvä sivusto
http://health.otg.global - Pharmanex / Biophotonic Scanneriin keskittyvä sivusto

Me suosittelemme, että sponsorisi on mukana ensimmäi-
sissä esittelyissäsi. Tämä on mainio tapa ansaita samalla 
kun oppii ja yksinkertaisesti paras tapa aloittaa liiketoi-
mintasi vauhdikkaasti.

Päättäminen (closing)

Liiketoimintaesittelyn jälkeen - käytä 
"BB II-osaa" apuna selventämään ja 
päättämään esittelyn (löydät sen
www.otg.global sivulta).
Tee vahvistavia ja selventäviä 
kysymyksiä.
HUOM! Ajoita aina seuraava 
tapaaminen 48 tunnin sisään 
esittelystäsi - yhdessä sponsorisi 
kanssa, jos mahdollista.

4. Esittämisen taito
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Tunne ylälinjasi. Heidän tehtävänsä on auttaa sinua:

"Raha piilee seurannassa"

Paras tapa tehdä seurantaa on kysyä, koska ja miten kontaktisi haluaa edetä.

Sinun tulee olla yhteydessä kontakteihisi ja varmistaa, että teillä on seuraavat tapaami-
set sovittuina (olivatpa ne sitten henkilökohtaisia tapaamisia, puhelinneuvotteluja tai 
Skype keskusteluja). Voi olla, että tarvitset useamman yhteydenpidon, ennen kuin 
kontaktisi on valmis aloittamaan liiketoiminnan, joten ole kärsivällinen. Jos kontaktisi 
vaikuttaa olevan kiinnostunut, mutta ei vielä valmis aloittamaan, kysy häneltä, kuinka 
hän haluaa sinun olevan yhteydessä häneen. 

On myös tärkeää, että lopetat seurannan, jos henkilö ei ole kiinnostunut.

Kysy onko ok, jos otat yhteyttä kontaktiisi myöhemmin, tarkistaaksesi onko ajoitus sillä 
kertaa heille parempi. Tarjoat heille upeaa mahdollisuutta, mutta menestyksesi ei ole 
yhden tiimiin liittyvän henkilön varassa. 

"Ei" saattaa itseasiassa olla parempi, kuin "ehkä" (ja säästää aikaasi), joten älä epäröi 
kysyä selkeää vastausta.

Kun kontaktisi on valmis, ojenna hänelle tämä Fast Start Booklet ja käy se hänen 
kanssaan läpi. Aloittakaa tärkeimmistä eli kirjautumisesta ja tilauksen luomisesta.

Varmista, että varaat aikatauluusi liiketoimintaesittelyn, jonne uudet Brändikumppanisi 
voivat kutsua kontaktejaan ja seuraavan paikallisen OTG S7 Näin aloitat-koulutuksen 
(FST) saadaksesi pohjakoulutuksen ja tavataksesi muita OTGn tiimin edustajia. Näytä 
heille www.otg.global verkkosivut ja sieltä tapahtumakalenteri.

5. Seuranta

Auta uutta 
kumppaniasi 
aloittamaan 
liiketoiminta 
SELKEÄLLÄ JA 
YKSINKERTAI-
SELLA tavalla.

Nimi

Sponsori

Puhelin Sähköposti

YLÄLINJAN BRÄNDIEDUSTAJAN YHTEYSTIEDOT

Nimi

Sponsori

Puhelin Sähköposti

YLÄLINJAN EXECUTIVE BRAND PARTNER

Nimi

Sponsori

Puhelin Sähköposti

YLÄLINJAN EXECUTIVE BRAND DIRECTOR 
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Nyt olet valmis aloittamaan liiketoimintasi ja rekisteröimään ensim-
mäiset asiakkaasi ja jakelijasi.

1. Auta häntä luomaan ensimmäinen tilaus.
2. Opeta, kuinka hän voi suositella ja myydä tuotteita tapaamisten, tuote-
esittelyjen tai sosiaalisen median avulla."
3. Opeta häntä perustamaan ADR-tilaus ja käyttämään ADR-tilausta (miele-
llään vähintään 100 PV/kk).
4. Pidä huolta, että hän saa oman kappaleensa tätä Fast Start Bookletia.
5. Näytä hänelle OTG:n nettisivut ja auta häntä rekisteröitymään OTG:n 
postituslistalle, ja kutsu hänet paikalliseen OTG:n Facebook ryhmään.
6. Työskennelkää yhdessä tämän FSB:n 7 kohdan työjärjestyksen mukaan 
(aloittaen tavoitteista ja kontaktilistasta).
7. Sopikaa tapaaminen ja kerro, miten löytää seuraavan OTG-tapahtuman 
(OTG-kokouskalenteri). Selitä mitä BB, tuote-esittely ja FST ovat.
8. Kutsu uutta tiimisi jäsentä katsomaan BB II -Näin aloitat koulutusta, joko 
videolta tai livenä. 

Yhteistyö hyödyttää kaikkia.

Rakenna syvyyttä tiimiisi tekemällä töitä kontaktiesi kontaktien kanssa.
"Kunniota kaikkia Nu Skin edustajia ja ristilinjoja koulutuksissa ja tapaami-
sissa ja ole heille ystävällinen."
Me noudatamme OTG:n sääntöjä ja OTG tiimipelaajan perusperiaatteita.
Monistaminen: opi, käytä ja opeta tätä systeemiä. Hyödynnä menestymi-
sen periaatteita ja työskentele niin, että muut voivat työskennellä samalla 
tavalla. Älä kysy itseltäsi, että toimiiko se, vaan onko se monistettavissa. 
Rakentaminen: Opettele puhumaan luontevasti positiiviseen sävyyn siitä, 
kuinka paljon arvostat eri liiketoiminnan osa-alueita, jotka auttavat sinua 
kohti menestystä.
Kunnioita ristilinjoja: Olemme kaikki samaa "perhettä",  joten kunnioitetaan 
ja rohkaistaan toisiamme. Keskustele positiivisesti ristilinjalaisten kanssa ja 
osoita arvostusta heidän ylälinjaansa kohtaan.
Kun sinulla on ongelma tai haaste, muista kuitenkin lähestyä omaa ylälinjaa 
tai yritystä, ei ristilinjoja.
Konsultointi: ohjaa oman tiimisi Brändikumppaneita matkan varrella. Tämä 
tarkoittaa tavoitteiden asettamista ja tavoitteiden totetutumisen seurantaa.

Nyt olet valmis 
aloittamaan 
liiketoimintasi ja 
rekisteröimään 
ensimmäiset 
asiakkaasi ja 
jakelijasi.

Näin me 
menestymme Nu 
Skinin kanssa!

7. Tiimityö

6. Aloittaminen
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Nämä ovat 
JOHTAJAN 
toimintatapoja.
Oletko sinä 
JOHTAJA?

7 TAPAA MENESTYÄ 
1. Ole 100% tuotteiden käyttäjä!
2. Pidä vähintään 15 esittelyä tai tapaamista kuukaudessa!
3. Luo vähintään 2 uutta asiakasta ja ADR tilausta kuukaudessa!
4. Tee 6 lohkoa tai enemmän kuukauden 14. päivään mennessä!
5. Lue, katso tai kuuntele OTG:n suosittelemaa materiaalia päivittäin!
6. Aina kun mahdollista, osallistu kaikkiin OTG:n ja Nu Skinin järjestämiin  
    tapahtumiin, joita ylälinjasi suosittelee!
7. Tee tiimityötä:

• Monistaminen
• Pidä yllä hyvää ilmapiiriä
• Kunniota ristilinjojasi: - Ei ristilinjojen valmennusta
• Neuvottele

System 7 suosittelemat äänitteet ja 
kirjat" 
Konferenssipuhelut / Webinaarit

• Englanniksi, espanjaksi ja ranskaksi. Kts.  www.otg.global kohdasta ‘Webinaarit’.

Kirjat
• 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. Harv Eker
• 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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Ole tuotteiden tuote

Saavuta vähintään 2 lohkoa viikossa

Ole tuotteiden tuote
15 esittelyä kuukaudessa
ADR 200 SV

Ruoki mieltäsi
Pysy yhteydessä toisiin/osallistu OTG-tapahtumiin



1. Toteutan OTG:n Visiota & Missiota 
tehdessäni liiketoimintaa. 
2. Kohtelen kaikkia tiimin jäseniä ja 
heidän kontaktejaan aina kunnioit-
tavasti ja ystävällisesti. 
3. Toimin esimerkkinä liiketoiminnas-
samme olemalla 100% Nu Skin 
tuotteiden käyttäjä kotonani.
4. Ylläpidän positiivista ja rohkaisevaa 
asennetta, joka heijastaa luotta-
mustamme OTG:n systeemiin. 
Kunnioitan muita välttämällä 
negatiivista asennetta ja olemalla 
positiivinen voima. 
5. Kunnioitan muiden jakelijoiden ja 
ryhmien sponsoreita sekä ylälinjaa ja 
rohkaisemme toisiamme kohti kasvua 
ja menestystä tekemällä yhteistyötä 
ristilinjojen kanssa. Käyttäydyn 
vastuuntuntoisesti, opetan ja opin 
esimerkin kautta, tuen ja rohkaisen 
kaikkia jakelijoita, jotka osoittavat 
sitoutumisensa tähän liiketoimintaan. 
6. Opin ja kehityn jatkuvasti noudat-
tamalla OTG:n toimintatapoja ja 
koulutusmateriaaleja, jotka löytyvät 
osoitteesta www.otg.global. Monistus-
tarkoituksiin käytämme ainoastaan 
OTG:n virallisia ja standardoituja 
materiaaleja. 
7. En koskaan myy tai osta Nu Skinin 
tuotteita Ebayssa, Amazonissa, omilla 
nettisivuillani tms. sivustoilla. 
8. Rekrytoin vain sellaisia henkilöitä, 
jotka eivät toimi tällä hetkellä aktiivis-
esti Nu Skin liiketoiminnassa. En 
missään tapauksessa yritä houkutella 
omaan ryhmääni sellaista henkilöä, 
joka on jo sidoksissa jonkun toisen 
ryhmään. 
9. En sitoudu enkä suosittele muiden 
verkostoyhtiöiden tuotteita tai 
liiketoimintaa, enkä koskaan käytä 

hyväkseni OTG:n tai Nu Skinin 
kontakteja markkinoidakseni kyseisiä 
tuotteita tai liiketoimintaa. En 
myöskään tee taloudellista voittoa 
OTG:n koulutuksilla, webinaareilla, 
äänitteillä, kirjoilla tai muillakaan 
materiaaleilla. Materiaa-
lien käyttöä ja myyntiä säätelee OTG:n 
kansainvälinen johtokunta ja alueelliset 
johtoryhmät. 
Huomio: Otathan huomioon, että tämä 
sääntö (kohta 9) EI ole Nu Skinin 
Toimintaperiaateissa ja Menettelyta-
voissa.
10. Ongelmien sattuessa keskuste-
lemme niistä vain suoraan ylälinjamme 
tai yhtiön kanssa, emme koskaan 
alalinjan tai ristilinjojen kanssa. 
11. Ulkoasuni on aina ammattimai-
sen asiallinen ja siisti. 
12. Pyrin osallistumaan kaikkiin OTG:n 
suosittelemiin System 7 tapahtumiin, 
kuten liiketoimintaesitykset, tuote-esit-
telyt, koulutukset, Kick Off ja Success 
Summit tapahtumat sekä Nu Skin 
konferenssit. 
Täten vahvistan, että olen vastaanotta-
nut OTG:n SÄÄNNÖT ja lukenut sekä 
ymmärtänyt ne ja noudatan niitä. 
Kysymyksissä viittaan OTG CODE OF 
CONDUCT GUIDE -ohjeisiin. 

Päiväys

Allekirjoitus

Nämä säännöt on 
luotu OTG:n 
toimesta ja vain 
edustajat, jotka 
liittyvät OTG:n 
toimintaan 
sitoutuvat 
noudattamaan 
niitä.
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BRÄNDIKUMPPANI – Kuka tahansa henkilö, joka on oikeutettu myymään Nu Skin -tuotteita brändikumppanin 
sopimuksen (Brand Affiliate Agreement (BAA)) alaisuudessa. Kaikki tuoteostot ovat vapaaehtoisia.

BRAND REPRESENTATIVE (BR) – Henkilö, joka on käynyt läpi pätevöitymisen, mutta myös yleisluontoinen 
termi, jolla viitataan kaikkiin Brand Representativeihin ja korkeapiin tasoihin, nimikkeestä riippumatta. Brand 
Representative -tason ylläpitämiseksi vaaditaan vähintään neljän Building- lohkon toteuttamista kuukausittain 
(tai Flex-lohkojen käyttöä puuttuvien Building-lohkojen korvaamiseksi). Jos et pysty ylläpitämään Brand 
Representative -tasoasi, tiimisi mahdolliset Brand Representativet nousevat ylälinjasi Brand Representativen 
tiimiin. Sinulla on rajoitetun ajan mahdollisuus aloittaa uudelleen, ja jos onnistut, saat tiimiisi kuuluneet Brand 
Representativet ja aiemmin kertyneet Flex-lohkot takaisin. Tutustu uudelleen aloitusta koskeviin lisätietoihin 
tai ota yhteyttä Account Manageriisi oppiaksesi lisää.

AIEKIRJE (LETTER OF INTENT (LOI)) – Sähköinen tai kirjallinen ilmoitus, jonka allekirjoittamalla brändikump-
pani ilmoittaa Nu Skinille aikeestaan aloittaa pätevöityminen ja tulla pätevöityväksi Brand Representativeksi. 
Kun LOI on lähetetty ja Nu Skin on hyväksynyt sen, brändikumppaniin viitataan lyhenteellä ”QBR1” ensimmäis-
en pätevöitymiskuukautensa ja ”QBR2” toisen pätevöitymiskuukautensa aikana. Jos brändikumppani on ollut 
pätevöityvä Brand Representative aiemmin ja haluaa aloittaa pätevöitymisen uudelleen, hänen on lähetettävä 
uusi aiekirje.

PÄTEVÖITYVÄ BRAND REPRESENTATIVE (QBR) – Brändikumppani, joka on lähettänyt aiekirjeen ja aloittanut 
pätevöitymisen, mutta ei ole vielä saanut sitä loppuun. Lisätietoja saat osiosta Rakenna – Pätevöityminen.

MYYNTIVOLYYMI – Pistejärjestelmä, jolla vertaamme tuotteiden suhteellista arvoa eri valuutoissa ja eri 
markkinoilla. Jokaiseen tuotteeseen on liitetty tietty pisteytetty myyntivolyymi. Sharing-lohkot, Building-lohkot 
ja johtotiimin myyntivolyymi koostuvat kaikki myyntivolyymista. Myyntivolyymi ja komissioon oikeuttava 
myyntiarvo ovat kaksi eri asiaa.

BUILDING-LOHKO – Käytetään myyntivolyymin mittaamiseen. Building-lohkon katsotaan toteutuneen vasta, 
kun sen myyntivolyymi on 500 pistettä. Alle 500 pisteen Building- lohkoja kutsutaan keskeneräisiksi.

VÄHITTÄISMYYNTIASKIAKAS – Kaikki, jotka eivät ole brändikumppaneita tai jäseniä, ja jotka ostavat tuotteita 
brändikumppanilta tai suoraan Nu Skiniltä.

VÄHITTÄISMYYNTIVOITTO – Ole hyvä ja tarkista mahdolliset paikallisesta lainsäädännöstä johtuvat rajoituk-
set toimintaperiaatteista ja menettelytavoista.

TASO(NIMIKE) – Viittaa jäseniin, brändikumppaneihin, pätevöityviin Brand Representativeihin ja Brand 
Representative -tasoihin. Brand Representative -tasot määräytyvät G1 Brand Representativien ja johtotiimien 
määrän perusteella, ja niitä käytetään määrittelemään kuinka monesta sukupolvesta voit saada Leading 
Bonusta. Katso tarkat tasovaatimukset Johda-osion Tasot ja Leading Bonus -taulukosta.

JOHTOTIIMI (LEADERSHIP TEAM (LT) - Ne ovat G1 Brand Representativeja, jotka ovat saavuttaneet tietyn 
johtotiimin myyntivolyymin (LTSV) kalenterikuukauden aikana (10k, 20k, 30k, 40k).

JOHTOTIIMIN MYYNTIVOLYYMI (LTSV) – G1 Brand Representativen LTSV on kyseisen Brand Representativen 
G1–G6-tasojen myyntivolyymin summa.

Liitteet
Palkkiojärjestelmän sanasto
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Muistiinpanot
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www.otg.global
Tämän materiaalin on valmistanut itsenäisten edustajien ryhmä. 
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