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 Vitajte vo vašom vlastnom biznise! 

Gratulujeme Vám k Vášmu rozhodnutiu, začať budovať obchod so spoločnosťou Nu 

Skin Enterprises. Tento manuál Vás prevedie prvými krokmi vo Vašom podnikaní so 

spol. Nu Skin, a položí tak pevné základy Vášmu stabilne rastúcemu obchodu. 

Na rozdiel od klasického podnikania, nebudete sami. Na základe tímovej spolupráce s 

ostatnými obchodnými partnermi získate neustálu podporu. 

ÚVOD 
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 Kto je OTG System 7 ? 

OTG System 7 (One Team Global System Seven, ďalej len „OTG“) je skupina 
úspešných nezávislých obchodných partnerov Nu Skin z celého sveta, z ktorých 
mnohí sú členmi 1 milión $, 5 miliónov $ a 20 miliónov $ kruhov. Z ich odborných 
rád môže Vaše podnikanie významným spôsobom profitovať.  

Vzťah medzi Nu Skin a OTG System 7 

Aby ste z  tohto podnikania mohli vyťažiť maximálny potenciál, vytvorili sme pre Vás 
systém s názvom OTG System 7. OTG spolupracuje výlučne s obchodnými partnermi 
spol. Nu Skin. Tento systém nielenže poskytuje potrebné poradenstvo, ale zároveň 
odhaľuje všetky tajomstvá úspechu, ktoré potrebujete na vybudovanie svojej 
budúcnosti.  

 Váš obchodný partner  
 

 Vyvíja a zasiela inovatívne a exkluzívne spotrebné produkty  
 

 Dohliada na logistiku a uhrádza Vaše provízie 
 

www.nuskin.com 
  

 Váš obchodný kouč  
 

 Zdieľa skúsenosti, etiku, stratégiu a podporu 
 

 Navrhnuté najúspešnejšími obchodnými partnermi z celého sveta 
 

www.otg.global 

NU SKIN a OTG SYSTEM 7 
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 Moja sponzorská línia (upline) 

Meno sponzora: __________________________      Mobil: ____________________________ 

E-mail: __________________________________      Skype:____________________________ 

Meno Ruby upline: ________________________      Mobil: ____________________________ 

E-mail: __________________________________      Skype: ____________________________ 

Meno Blue Diamond upline: ________________       Mobil: ____________________________ 

E-mail: __________________________________      Skype: ____________________________ 

Meno Team Elite upline:  ___________________      Mobil: ____________________________ 

Moje údaje 

Moje Nu Skin ID:__________________________     Užívateľské meno:___________________  

Heslo: __________________________________      Scan skóre:_________________________ 

OSOBNÉ ÚDAJE 

Nu Skin Zákaznícka podpora: 

Webstránka: www.nuskin.com 

Adresa: NU SKIN SLOVAKIA S. R. O. Pribinova 6, 811 09 Bratislava 

Sídlo Východnej Európy:  Alkotás utca 48-50,1 123 Budapešť 

Bezplatné telefónne číslo:  0800 115 225 (pre informácie, objednávky, otázky / v prac. dni 9 - 17 hod.) 

Email: slovakiaweb@nuskin.com 

Číslo účtu pre platenie objednávok: 5026 3686 90 / 0900 (SLSP) 

Account manager pre SK:  Denisa Töžerová, e-mail: dtozerova@nuskin.com 

Zdroje: 

Facebook NU SKIN: Nu Skin Slovenská republika                YouTube: Nu Skin Eastern Europe 

Facebook OTG: OTG System 7 Slovakia (Slovenská republika) YouTube: NuSkinEMEARegion 

AppStore / Google Play: My Nuskin, My Prospects               OTG: www.otg.global 
               

https://www.youtube.com/user/NuSkinEMEARegion
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Online 
 Navštívte stránku www.nuskin.com (alebo použite stránku My Site vášho sponzora) 

 Vyberte si domáci trh: Slovenská republika (Slovakia) 

 Ďalej vyberte vpravo hore:  "STE PRIPRAVENÝ PRIHLÁSIŤ SA?" 

 Potom vyberte "Staňte sa súčasťou nášho teamu". Na dokončenie registrácie 
potrebujete ID číslo Vášho sponzora.   

 Zapíšte si svoje ID číslo, ktoré Vám systém pridelí – budete ho potrebovať pri registrácii 
Vašich nových partnerov. 

Pozn.: Od 1.7.2014 je dostupná len on-line registrácia (elektronický podpis - možnosť 
vytlačenia zmluvy po registrácii) 
 

Odoslanie dokumentov 
K platnému dokončeniu registrácie je potrebné elektronicky odoslať na adresu 
slovakiaweb@nuskin.com nasledujúce dokumenty: 

 Obojstrannú kópiu občianskeho preukazu 

 Naskenovaný vypísaný dokument „Dodatok Politika a Postupy“ (platí pre SRO a SZČO) 

 Kópiu dokladu s číslom Vášho bankového účtu, pre zasielanie provízii 

 Pokiaľ sa registrujete ako SZČO: kópia živnostenského listu 

 Pokiaľ sa registrujete ako SRO: výpis z Obchodného registra (stačí z internetu) 

 Pokiaľ ste platcom DPH: kópia kartičky  Osvedčenie o registrácii pre daň z pridanej 
hodnoty 

 

Staňte sa „produktom produktov“  - vaša prvá objednávka 
Váš prvý produktový balík je veľmi dôležitý. Nielenže si otestujete široký výber kvalitných 
produktov, ale zároveň tento balík predstavuje dôležitú časť vášho obchodného 
naštartovania, nakoľko obsahuje obchodné nástroje a produkty určené na osobnú spotrebu. 
Zoberte do úvahy, že ide o podnikanie, ktoré funguje na princípe tzv. duplikácie.  Z toho 
dôvodu je odporúčané objednať si profesionálny obchodný balík (viac info u Vášho 
sponzora), pretože aj Vaši budúci obchodní partneri budú štartovať rovnakým spôsobom.  
 

Zadanie Vašej ADR objednávky (Automatic Delivery Rewards) 
ADR je systém prémiovej automatickej objednávky, ktorým spoločnosť Nu Skin odmeňuje 
svojich partnerov za vernosť. Prostredníctvom ADR môžu byť  Vaše produkty, ale aj produkty 
Vašich klientov, doručované každý mesiac domov. Naviac získate extra zľavu 5% z 
veľkoobchodnej ceny a 20% (po 12 mesiacoch 30%) z ceny produktov vo forme 
produktových bodov, za ktoré si môžete zameniť ďalšie produkty zdarma! 

 
Odporúčame Vám, aby ste zadali Vašu ADR objednávku najneskôr do 5. dňa každého 
mesiaca. Obsah Vašej ADR objednávky môžete kedykoľvek meniť. (Pozn.: Automatické 
mesačné doručovanie ADR objednávok je možné len po zadaní platobnej karty a nastavení 
dátumu fakturácie.) 

 

 

REGISTRÁCIA DISTRIBÚTORA 
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ZOZNAM K RÝCHLEMU ŠTARTU 

MENO:________________________________  DÁTUM:_______________________________ 

 

SKONTROLUJTE, ČI MÁTE SPLNENÉ VŠETKY NASLEDOVNÉ BODY 

PRE ÚSPEŠNÝ ŠTART 
 

 Zaregistrujte sa ako distribútor a zakúpte si svoj štartovací produktový balík, ktorý 

najlepšie vyhovuje vašim potrebám. 

 Zadajte si Vašu prvú ADR (Automatic Delivery Rewards) objednávku k 5. dňu v mesiaci 

(min. 100 PSV). 

 Odošlite všetky potrebné dokumenty a Vaše bankové údaje do spoločnosti Nu Skin (pre 

vyplácanie vašich provízii). 

 Dohodnite si stretnutie s Vašim sponzorom do 24—48 hodín, ohľadne naplánovania 

prvých obchodných stretnutí a zaznačte do svojho diára všetky potrebné termíny z cyklu 

podujatí. 

 Prihláste sa do mailing listu OTG (www.otg.global). 

 Požiadajte svojho sponzora o prístup na stránky (do skupín) v rámci sociálnych médií 

 Základy sa najlepšie naučíte tak, že si pozriete OTG videá na www.otg.global 

 Zakúpte si dostupné pomôcky a materiály, ktoré Vám pomôžu budovať Váš obchod 

jednoduchšie. 

 Prečítajte si spolu etický kódex.  

 Staňte sa vlastným zákazníkom tým, že postupne zameníte produkty, ktoré používate 

teraz, za produkty Nu Skin a Pharmanex. 

 Zamerajte sa na základné kroky OTG System 7 - pracovný postup a vypracujte si s Vašim 

sponzorom svoj RUBY plán. 
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SYSTEM 7 PRACOVNÝ POSTUP 
Tajomstvo úspechu je v okamžitom konaní. Začnite hneď. 

OTG System 7 obsahuje 7 bodov pracovného  postupu: 

 

1. STANOVTE SI CIELE 

Nastavte si krátkodobé a dlhodobé ciele—písomne, s dátumom, kedy ich chcete dosiahnuť. 

 

2. VYTVORTE SI ZOZNAM KONTAKTOV 

Skompletizujte svoje kontakty ľudí - nehodnoťte, neposudzujte, len píšte každého, koho 

poznáte. 

 

3. POZVITE 

Pri pozývaní buďte sami sebou, pozvanie má slúžiť len na vzbudenie záujmu. 

 

4. PREDSTAVTE / PREZENTUJTE 

Zistite potreby Vašich kontaktov a dajte im riešenie. 

 

5. UZATVORTE 

Tento krok je o uzatvorení obchodu - nový zákazník alebo nový obchodný partner. 

 

6. ODŠTARTUJTE 

Prejdite si s Vašim novým obchodným partnerom základy jeho nového podnikania. 

 

7. TÍMOVÁ SPOLUPRÁCA  

Vzťahy medzi obchodnými partnermi upravuje Etický kódex OTG System 7. 
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1. STANOVTE SI CIELE 

Väčšina ľudí si v živote nezadefinuje svoje ciele. Kvôli tomu nežijú život, aký by chceli.  Práve 

preto je nastavenie cieľov jedným z najdôležitejších krokov na začiatku. Venujte tomuto bodu 

dostatočnú pozornosť. Vypracovanie svojich cieľov si vyžaduje čas a kreativitu.  

Dovoľte si snívať: 

Koľko peňazí POTREBUJEM zarábať z môjho podnikania Nu Skin za mesiac? 

Koľko peňazí CHCEM zarábať z môjho podnikania Nu Skin za mesiac? 

Koľko času týždenne chcem investovať do svojho podnikania, pre dosiahnutie toho, čo POTREBUJEM? 

Koľko času týždenne chcem investovať do svojho podnikania, pre dosiahnutie toho, čo CHCEM ? 

Tento mesiac: Za 4 mesiace: Za 1 rok: Za 5 rokov: 

    

Tento mesiac: Za 4 mesiace: Za 1 rok: Za 5 rokov: 

    

Tento mesiac: Za 4 mesiace: Za 1 rok: Za 5 rokov: 

    

Tento mesiac: Za 4 mesiace: Za 1 rok: Za 5 rokov: 

    

Zdieľajte tieto informácie so svojím sponzorom a / alebo inými ľuďmi z vrchnej sponzorskej 

línie (upline). Sú tu na to, aby Vám pomohli dosiahnuť Vaše ciele, a  bude Vám prínosom, ak 

budú vedieť o Vašich túžbach. Zapamätajte si,  že  čas, ktorý chcete investovať do Vášho 

podnikania  musí byť v pomere s Vašimi cieľmi. 

Toto nie je schéma ako rýchlo zbohatnúť – je to pracovný program, ktorý Vám bude 

generovať dlhodobý príjem. 
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Moje „Prečo“ 

Napíšte svoje dôvody, prečo chcete vybudovať Vaše vlastné podnikanie: 

Čo je potrebné pre to spraviť (obchodné ciele): 

 Získam denne 3 nové kontakty 

 Denne spravím 3 obchodné stretnutia 

 Mesačne mám v tíme 3 nových LOI 

 

Podpis: .................................................................    Dátum: ......................................................... 

 

    „Ak chcete mať v živote nové výsledky,  

potrebujete zmeniť myslenie a nadobudnúť nové návyky.“ 

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................
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NSE EXEKUTÍVI - 2014 priemerné ročné príjmy 
Priemerné príjmy sú zverejňované na www.nyse.com (Newyorská burza). Prepočítané 

kurzom NBS k 31.12.2014  /  1 USD = 0,82 EUR 

  Gold           Lapis               Ruby           Emerald                  Diamond                        Blue Diamond 
   8.371,-    13.748,-         24.680,-    54.804,-                   86.493,-                 450.911,- 

Od začiatku sa vyplatilo viac ako 8,5 miliárd dolárov. Na získanie kompletného zhrnutia príjmov / provízii distribútorov vyplatených 
na všetkých úrovniach v rámci kompenzačného plánu, prosíme pozrite si www.nuskinenterprises.com  

Toto sú základné kamene Vášho úspechu a každý z nich je zameraný na to, aby  Vaše 
podnikanie napredovalo. 

Kde sa vidíte? 
Rozhodnite sa, na akej exekutívskej úrovni (odznakový titul) budete o: 

120 dní 1 rok 3 roky 5 rokov 

    

Napíšte si svoj prvý finančný cieľ s Nu Skin, ktorý chcete dosiahnuť od teraz za rok:  

Ja, …………………………………………… , zarábam ……………€/ mesačne v mojom Nu Skin  podnikaní 
dňa …………………….………. (deň / mesiac / rok) 

Napíšte 10 vecí, ktoré chcete vo svojom živote dosiahnuť. 

Hlavné dôvody, PREČO som začal podnikať s Nu Skin, je, pretože chcem …………….................... 

.....................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................... 

Vytvorte si svoju vlastnú Knihu snov a cieľov / príp. nástenku. Majte to na očiach a priebežne 
tam vyznačujte zmeny. 
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Vaša cesta k úspechu začína v momente,                                      
keď sa stanete Exekutívom 

1. Vašim prvým obchodným cieľom je STAŤ SA EXEKUTÍVOM. 

 

Všetko, čo potrebujete urobiť na to, aby ste sa kvalifikovali na pozíciu Exekutíva, je uistiť 
sa, že ste aktívnym distribútorom s minimálnym objemom 100 PV (Personal Volume) na 
Vaše ID číslo a s rastúcim GSV (Group Sales Volume) vo Vašej organizácii. PV (1 bod) = 
približne 0,75 €. 

 1. mesiac LOI  Vygenerujte min. 100 PSV a min. 1.000 GSV 

 2. mesiac Q1  Vygenerujte min. 100 PSV a min. 1.500 GSV

 3. mesiac Q2  Vygenerujte min. 100 PSV a min. 2.000 GSV 

Vašim dlhodobým cieľom je mesačne dosahovať min. 200 PSV a 3.000 GSV (group sales 
volume- skupinový obrat Vašich prednostných zákazníkov, distribútorov a kvalifikujúcich sa 
obchodných partnerov- LOI, Q1, Q2) 
 
Kvalifikujte sa na všetky dostupné bonusy, ktoré môžete získať naviac k Vašej mesačnej 
provízii. 
 
Spolupracujte s Vašimi obchodnými partnermi na dennej báze, za účelom vybudovania silnej 
a stabilnej organizácie.  
 
Pomôžte všetkým obchodným partnerom, aby čo najskôr generovali obrat 3.000 GSV 
mesačne. 

2. Vašim druhým obchodným cieľom je STAŤ SA RUBY EXEKUTÍVOM 

Dosiahnete to tým, že nasponzorujete štyroch nových obchodných partnerov, ktorí dosiahnu 
titul EXEKUTÍV. 
 
Odmenou za tento úspech bude jedinečný SUCCESS TRIP v hodnote 10.000 EUR pre 2 osoby. 
Kvalifikovať sa naň môžete tým, že si titul RUBY udržíte najmenej 4 mesiace v roku (vrátane 
decembra). 
 

„Môžete mať v živote všetko čo chcete, 

ak budete pomáhať iným ľuďom dosahovať to, čo chcú.“ Zig Ziglar 
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 Vytvorenie hodnotného zoznamu kontaktov je kľúčové pre stanovenie základov úspechu. 
V tomto štádiu si spíšte mená všetkých osôb z Vašich okruhov PRPO (Priatelia, Rodina, Práca 
a Okolie) a porozmýšľajte nad tým, pre koho by mohlo byť prínosom Vaše podnikanie. 
Môžete objaviť ľudí, ktorí sa starajú o svoj vzhľad, ľudí, ktorých znepokojuje starnutie, alebo 
ľudí, ktorí si chcú zarobiť ďalšie peniaze. A objavíte tiež kontakty, ktoré hľadajú veľkú 
kariérnu výzvu a sú pripravené na seriózne činy.  
 
V okruhu Vášho vplyvu budú potreby (či už finančné alebo osobné) dôvodom, kde môže Nu 
Skin zlepšiť veľa v životoch týchto ľudí. Sú to ľudia, ktorých môžete osloviť. 
 
Pamätajte na to, že vytvorenie Vášho menného zoznamu je dôležitým krokom vášho plánu. 
Ľudia, ktorí aplikujú svoje plány, sú ľuďmi, ktorí dosahujú úspech. Dosiahnite ho dnes! 

 Priatelia 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

 Rodina 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

 Práca 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

 Okolie 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

P.R.P.O. 
RODINA. PRIATELIA. 

RIAĎTE SVOJE PODNIKANIE SO  
VZÁJOMNÝMI KONTAKTMI 

V TÝCHTO OBLASTIACH (P.R.P.O.) 

VÝBER - cca jeden z troch oslovených sa stane 
Vaším zákazníkom alebo obchodným partnerom  

Spomeňte si na: 

 Týchto ľudí stretávate na „krúžkoch“ a 
kluboch.  

 Ľudia, ktorí rozhodujú.  
 Vaši najbližší priatelia, s ktorými sa 

stretávate pravidelne. 
 Predajca – realitný agent, predajca áut, 

maklér, poisťovací agent.  
 Podnikateľ – reštaurácia, salón, predajňa.  
 Odborník (bez pasívneho príjmu) – lekár, 

advokát, účtovník. 
 Pracovník v konkurenčnom priemysle – 

auto, maloobchod, banka.  

 Vzdialená rodina. Niekto v klasickom 
zamestnaní. 

 Učiteľ alebo správca. 
 Mamička na materskej. 
 Dôchodca. 
 Rodič – vzdelávanie, svadby.  
 Rodičia priateľov našich detí – rovnako 

zmýšľajúci, školské auly. 
 Nezamestnaní – ktorí si ale hľadajú prácu. 
 Tí, čo sa zaujímajú o najnovšie a najlepšie 

veci.  

2. Vytvorte si zoznam kontaktov (PRPO) 
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Zoznam najvplyvnejších ľudí vo Vašich 
štyroch hlavných okruhoch  

RODINA 

.................................................................... 

.................................................................... 

.................................................................... 

.................................................................... 

.................................................................... 

.................................................................... 

.................................................................... 

.................................................................... 

.................................................................... 

PRIATELIA 

.................................................................... 

.................................................................... 

.................................................................... 

.................................................................... 

.................................................................... 

.................................................................... 

.................................................................... 

.................................................................... 

........................................................................... 

 

PRÁCA 

.................................................................... 

.................................................................... 

.................................................................... 

.................................................................... 

.................................................................... 

.................................................................... 

.................................................................... 

.................................................................... 

.................................................................... 

OKOLIE 

.................................................................... 

.................................................................... 

.................................................................... 

.................................................................... 

.................................................................... 

.................................................................... 

.................................................................... 

.................................................................... 

.................................................................... 
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3. POZVITE 
Pamätajte si, že Vaše pozvanie by malo byť ako upútavka k novému filmu. Jedinou úlohou 
pozvania je vzbudiť záujem. 

 

PRAVIDLÁ PRE EFEKTÍVNE POZVANIE 

 

1. KOMPLIMENT 
V niektorej fáze konverzácie vyzdvihnite hodnotu človeka. Vysvetlite, prečo by bol práve on 
dobrý a úspešný v tomto obchodnom projekte. 

 
2. KURIOZITA 
Vzbuďte v človeku záujem o to, čo by ste mu radi ukázali. V prípade pozvania - menej je viac. 

 
3. KREDIBILITA 
Aby ste zapôsobili, netreba povedať viac než jeden alebo 2 fakty o spoločnosti, produkte 
alebo ľuďoch. 

 
4. ZÁVÄZOK 
Vždy urobte záväzok a dohodnite si termín, miesto a čas stretnutia. Uistite sa, že ste si obaja 
poznačili termín do svojich diárov. (Pozývať na obchodné stretnutie je vhodné cca týždeň 
dopredu). Na podujatie aj mesiac dopredu—Regionálna konferencia, Success Summit). 

 
5. SEBAKONTROLA 
Stále majte na pamäti, že menej je viac. Telefonát by nemal trvať dlhšie ako 2 minúty 

 
  
Dohodnite si stretnutie s Vašim sponzorom a prvé pozvania môžete urobiť spolu. 
 
                   
 

Pred pozývaním sa pozitívne nalaďte, pustite si dobrú hudbu, alebo niečo z 
materiálov NU SKIN alebo OTG, prípadne si pripomeňte svoje ciele „prečo robíte 
Nu Skin biznis. 
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4. PREDSTAVENIE 
Predstaviť (prezentovať) môžete: 
 Obchodnú príležitosť    • Technológie 

 Produkty Nu Skin    • Produkty Pharmanex 

 Podujatia Nu Skin a OTG S7   • NU SKIN KONFERENCIE 

 
Stretnutie 2k1 
Toto stretnutie prebieha s Vašim sponzorom. Navrhujeme Vám robiť prvé stretnutia práve 
týmto spôsobom, aby ste sa veľa naučili. Dôležité je pred stretnutím predstaviť Vášho 
sponzora pozvanému hosťovi a povedať o jeho úspechoch. Používajte pozitívne, pravdivé a 
úprimné informácie. Pomocou týchto bodov vzbudíte záujem a zároveň rešpekt voči Vášmu 
sponzorovi. Takto ho bude váš hosť počúvať zo záujmom, čoho výsledkom bude pozitívny 
výsledok zo stretnutia pre Vás. 

 
Nájdite na Vašom sponzorovi alebo uplinovi to, čo je na ňom sympatické a prečo si 
ho vážite. Takéto  predstavenie by malo prebehnúť ešte predtým, než príde Váš 
sponzor na miesto stretnutia. Preto buďte na stretnutí včas (najlepšie 10-15 min. 

skôr), nájdite vhodné miesto, ktoré reprezentuje jedinečnosť Vášho podnikania.  Najlepšie je 
nájsť tiché miesto, kde sa nefajčí a kde sa môžete kľudne rozprávať a hosťa usaďte po pravici 
vášho sponzora. 
 

Stretnutie 1 k 1 
Na tomto stretnutí predstavíte vyššie uvedené body vy svojmu pozvanému - vyberte podľa 
situácie. 
Aby ste sa tento krok naučili robiť čo najlepšie, prekonzultujte ho so svojím sponzorom. 

 
Zámerom stretnutia 1 k 1 je zistiť, či je otvorený novým príležitostiam, prípadne sa 
zaujíma o druhy produktov a technológii, ktoré ponúkate. 

 

Čo mať pri prezentácii so sebou: 
 

  Čisté papiere (najlepšie A4)   Pozvánky na podujatia 
  Pero      Poukážky na galvanizáciu 
  Prezentačné dosky    Letáky 
  Produkty na testovanie    Vzorky bestsellerov 
  Katalóg 
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Cyklus podujatí 
Predstaviť príležitosť alebo produktové portfólio môžete taktiež prostredníctvom podujatí:  

 
 BUSINESS BRIEFING (BB) 
Zistite si, kde a kedy  vo vašom okolí sú Business 
Briefingy organizované. V mnohých mestách sú na 
pravidelnej (týždennej) báze. Na BB je predstavená 
obchodná príležitosť a celá akcia trvá do 1 hodiny. 

 
 REGIONÁLNA KONFERENCIA (RK) 
Zistite si, kde a kedy sú vo vašom okolí alebo v rámci 
Vašej krajiny organizované Regionálne konferencie, 
zvyčajne sa konajú tretiu sobotu v mesiaci. Na RK sa 
Vaši hostia dozvedia informácie o obchodnej 
príležitosti a o produktoch v širšom rozsahu, taktiež sa 
môžu zoznámiť s lídrami na danom trhu.  

 
 WORKSHOP (WS) 
Toto podujatie je len pre obchodných partnerov - od 
distribútora, ktorí chcú svoje podnikanie robiť na 

profesionálnej úrovni . Väčšinou sa koná prvú sobotu v mesiaci. Na WS Váš krok po kroku 
naučíme ako čo najrýchlejšie a najefektívnejšie budovať svoj biznis. 

 
 SUCCESS SUMMIT 
Je TOP podujatie v cykle podujatí OTG Systém 7. Koná sa na medzinárodnej úrovni, trvá 2—3 
dni. Práve tu uveríte, že aj vy viete vybudovať tento obchod veľmi úspešne. 
 
Zúčastňujú sa ho nie len obchodní partneri z nášho regiónu, ale svoje skúsenosti a know-
how prichádzajú odovzdať TOP významní obchodní partneri tohto podnikania z iných krajín. 
Pokiaľ môžete, nevynechajte nikdy ani jeden. 

 
 NU SKIN KONFERENCIE 
Podujatia organizované priamo spoločnosťou NU SKIN. O týchto podujatiach dostanete 
informácie vždy priamo od spoločnosti.  
 
Po každom stretnutí / podujatí dohodnite s hosťom termín ďalšieho stretnutia. V prípade, že 
ho zaujíma väčšie množstvo informácii, poskytnite mu zdroje (link, CD, leták, webinár, ...) 
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5. UZATVORTE 
Peniaze sú práve v úspešnom uzatvorení obchodu. 
Vaša reálna práca začína práve v tomto kroku. Úlohou je zistiť, čo by si Váš hosť z 

ponúkaných bodov vybral: príležitosť, produkty,... Opýtajte sa konkrétne, o čom by 
chcel vedieť viac. 
 

Ak sa zaujíma o produkty, zistite ktoré (zdravie zvnútra alebo zvonka). Na základe toho ho 
zmerajte na Biofotonickom skeneri, alebo mu spravte galvanizáciu, alebo dajte otestovať 
akýkoľvek produkt.  
 

Ak má záujem o obchodné informácie, vysvetlite mu ako obchod funguje, 
zodpovedajte na jeho otázky a vyberte s ním balík, s ktorým má záujem štartovať a pomôžte 
mu s registráciou. 
 
Prvé uzatvorenia nikdy nerobte sami. Na pomoc si zavolajte svojho sponzora, takto sa 
naučíte robiť uzatvorenie čo najefektívnejšie. 
 

Cieľom každého uzatvorenia by mal byť nejaký VÝSLEDOK. 
 

 Kúpa produktu 
 Registrácia prednostného zákazníka a kúpa produktu 
 Registrácia distribútora a kúpa produktu 
 Získanie referencie a kontaktov 
 

Nikdy nepresviedčajte a netlačte na svojho pozvaného, keď vidíte, že nemá 
záujem. V tomto prípade udržujte a pestujte svoj vzťah s ním. Krok uzavretia 
nemusí byť len jeden. Je to proces, pri ktorom si tvoríte dôveru medzi Vami a ním. 
Buďte etickí a majte integritu. 
 
Čo mať pri prezentácii so sebou—to isté čo pri prezentovaní (pozrite sekcia 
Predstavenie/ prezentovanie) 

6. ODŠTARTUJTE 
Pri zaregistrovaní nového obchodného partnera postupujte nasledovne: 
1. Pomôžte mu vytvoriť prvú objednávku a vybrať správny balík. 
2. Naučte ho, ako si má vytvoriť a manažovať svoje ADR min. 100PSV mesačne (podmienka 

pre vyplácanie provízii). 
3. Pomôžte mu zabezpečiť si svoje štartovacie materiály OTG System7 (know-how). 
4. Nasmerujte ho na OTG stránku www.otg.global a pomôžte mu zaregistrovať sa na 

mailing list. 
5. Požiadajte svojho sponzora o prístup na stránky v rámci sociálnych médií. 
6. Prečítajte si spolu etický kódex. 
7. Ukážte mu 7 bodov pracovného postupu a 7 bodov základných obchodných návykov. 
8. Naplánujte s ním prvé obchodné stretnutia a dohliadnite, nech si zaznačí do svojho 

diára všetky potrebné termíny z cyklu podujatí. 
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7. TÍMOVÁ SPOLUPRÁCA 
Pracovať spoločne je základ pre duplikáciu. Váš sponzor / upline vám povie čo robiť. Potom 
vám ukáže „ako“ a bude vás pozorovať pri práci. To najdôležitejšie čo sa naučíte budete učiť 
ostatných, keď budete s nimi pracovať ako tréner a žiak. Spoločne môžeme dosiahnuť viac 
ako jednotlivo. 
 

Počas tímovej spolupráce pracujeme v rámci dodržovania Etického kódexu. 
 
Začnite na sebe pracovať. Buďte 100% zodpovední za svoj úspech. Dôležité črty pre líderstvo 
sú: 
 
Integrita  Pokora  Zaviazanie sa       Dám viac ako sa odo mňa očakáva     
 
Čestnosť  Štedrosť  Vnútorný pohon       Presvedčenie    Kreativita 
   
Disciplína Odvaha  Ochota        Entuziazmus    Pozitivita 
 
V siedmych základných obchodných návykoch je práve 7. bod: Buďte tímový spoluhráč, 
postavený na 4 pilieroch: 
 

DUPLIKÁCIA 
Neviete zduplikovať žiadneho človeka, viete zduplikovať systém, ktorý daný človek využíva. 
Preto podľa neho pracujte a učte ho ďalej. Robte veci, ktoré vedú k cieľu a hlavne tie 
duplikovateľné. 
 

VYBUDOVANIE 
Vybudovanie alebo edifikácia je pozitívne predstavenie čohokoľvek a kohokoľvek. Edifikujte 
produkty, technológie, systém, lídrov, spoločnosť. Snažte sa na každom a na všetkom nájsť 
to pekné, pretože to Vás posunie bližšie k úspechu. 
 

REŠPEKTOVANIE BOČNÝCH LÍNIÍ—NO CROSSLINING 
Všetci sme jeden tím. Vzájomne sa rešpektujeme a podporujeme. Z obchodnými partnermi z 
bočných línii hovorme pozitívne a vyjadrujme sa pozitívne aj smerom k ich sponzorom. 
Pokiaľ pred Vami stojí nejaký problém alebo výzva, uistite sa, že s tým skontaktujete svojho 
sponzora (upline) z hornej línie alebo zamestnanca spoločnosti. Taktiež všetky detaily 
obchodu riešte so svojím sponzorom a uplinom. No crosslining je  opakom vybudovania. 
 

KONZULTÁCIA 
Poskytuje vedenie a oporu downlinom na ich ceste k úspechu. Konzultáciu si žiadame od 
aktívneho sponzora alebo uplina, ktorý buduje obchod s OTG, navštevuje podujatia; po 
ukončení mesiaca, najneskôr však do 2. dňa ďalšieho mesiaca. 
 
Efektívny spôsob ako budovať obchod je stretávať sa pravidelne so svojim tímom na 
akciách, ktoré organizuje OTG a na akciách organizovaných Nu Skinom. Je viac ako isté, že 
čím viac ľudí z Vášho tímu bude s Vami na podujatiach, tým bude väčšia veľkosť a stabilita 
Vášho obchodu. Nikto nevie nahradiť energiu desiatok, stoviek, alebo tisícok ľudí, ktorí sa 
vzájomne inšpirujú v jednej miestnosti. Vy a váš tím budete rásť účasťou na týchto 
akciách. To je spôsob, ktorým v Nu Skine prosperujeme. 
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 7 ZÁKLADNÝCH OBCHODNÝCH NÁVYKOV  
❶ Buďte 100% spotrebiteľ produktov. Používajte viac ako 25 produktov. 

 Stanem sa produktom produktov 

 Vymením si produkty doma 

 Používam 25 (alebo viac) produktov mesačne 

 Moje ADR objednávam ku 5. dňu v mesiaci 

 Vitameal  

 

❷ Urobte 15 alebo viac osobných prezentácii mesačne 

 Osobne a aj s tímom 

 

❸ Vytvorte osobne 2 alebo viac zákazníkov / ADR každý mesiac  

 

❹ Dosiahnite 3.000 GSV alebo viac do 15.ho v mesiaci 

 

❺ Čítajte / počúvajte OTG systémom odporúčané knihy / audio denne 

 

❻ Navštevujte všetky OTG & NU SKIN podujatia uvedené v Cykle podujatí 

 Beriem aj svoj tím 

 

❼ Buďte tímový spoluhráč  

    • DUPLIKÁCIA • VYBUDOVANIE • REŠPEKTOVANIE BOČNÝCH LÍINII—NO CROSSLINING • KONZULTÁCIA 

  Všetci vyhrávame tým, že pracujeme spoločne 

 Budujte hĺbku vo Vašom podnikaní smerovaním hlboko do okruhu svojich vplyvov 

  Rešpektujte spolupracujúcich distribútorov Nu Skin na každom stretnutí a školení  

 
Toto sú návyky KĽÚČOVÝCH ĽUDÍ.  Ste KĽÚČOVÝ líder? 
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 VÍZIA: Vytvoriť unikátnu globálnu organizáciu, ktorá pomocou tímovej spolupráce, 
mentorovania  a podpory umožní jednotlivcom vybudovať profitujúci medzinárodný Nu Skin 
biznis. 
POSLANIE: Rozvíjať OTG lídrov poskytnutím overeného globálneho systému založeného na 
vzájomnej pomoci, čestnosti, zodpovednosti, integrite a rešpekte. 

 
ETICKÝ KÓDEX 

1. Biznis vykonávam v súlade s Víziou a Poslaním OTG. 
2. Ku všetkým členom tímu a ich kontaktom sa vždy správam s rešpektom. 
3.Usilujem sa byť lojálnym „produktom produktov“. Snažím sa byť príkladom presmerovaním 
osobných výdavkov a nahradením všetkých konkurenčných produktov v domácnosti produktmi 
Nu Skin.  
4. Zachovávam pozitívny a povzbudzujúci postoj odzrkadľujúci princípy OTG. Preukazujem 
rešpekt ostatným, vyhýbaním sa demotivujúcim negatívnym slovám a skutkom. 
5. Edifikujem sponzorov a lídrov aj iných distribútorov a skupín, povzbudzujem ostatných 
obchodných partnerov k činnostiam vedúcim k rastu a úspechu. Správam sa zodpovedne. Učím a 
vediem príkladom. Podporujem a povzbudzujem všetkých distribútorov, ktorí preukazujú záväzok 
tomuto obchodu. 
6.Vytrvalo sa učím a rozvíjam nasledovaním princípov uvedených v tréningových materiáloch 
OTG, ktoré sa nachádzajú na www.otg.global. V záujme duplikácie používam iba oficiálne 
štandardizované OTG materiály. 
7. Nikdy nepredávam a nenakupujem produkty Nu Skin na Ebay, Amazon, Alibaba, osobných a 
iných webových stránkach. 
8. Do obchodu pozývam iba tých, ktorí v súčasnosti nie sú aktívni v Nu Skin. Nikdy nenabádam 
aktívnych distribútorov alebo záujemcov aby zmenili obchodnú skupinu. Akceptujem, že takéto 
počínanie nie je prijateľné za žiadnych okolností. 
9.  Nepropagujem, neodporúčam a nerobím nábor pre iné network - marketingové spoločnosti a 
nikdy nevyužívam OTG a Nu Skin kontakty na propagovanie takýchto spoločností a produktov. 
Navyše prehlasujem, že nebudem mať osobný zisk z akýchkoľvek tréningových programov, on-
line alebo off-line kurzov, CD, videí, kníh alebo akýchkoľvek iných materiálov. Prehlasujem, že 
budem využívať tréningové a propagačné materiály schválené OTG Global Board of Directors 
alebo OTG Regional / National Core Teams a Nu Skin Enterprises. 
10. Súhlasím, že akékoľvek nezrovnalosti alebo konflikty majú byť riešené výhradne s upline 
(sponzormi) alebo spoločnosťou, nikdy nie s downline (dolnými líniami) alebo sideline (bočnými 
líniami). 
11. Udržiavam čistý, upravený a profesionálny osobný vzhľad a dress-code. 
12. Podporujem všetky System 7 podujatia odporučené OTG, vrátane Biznis brífingov, 
Workshopov, Regionálnych konferencií, Success Summitov a podujatí organizovaných 
spoločnosťou Nu Skin. 
Týmto prehlasujem, že som obdržal OTG ETICKÝ KÓDEX, že som si ho prečítal, pochopil ho a 
budem ho dodržiavať. V prípade nejasností sa odvolám na PRÍRUČKU K OTG ETICKÉMU KÓDEXU. 
 
 
Dátum: ____________________      Podpis: ___________________________________________ 

OTG Etický kódex 

http://www.otg.global/
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OSOBNÝ PLÁN 
1. týždeň Po Ut St Št Pi So Ne Spolu 
Pozvania         
Prezentácie         
Uzatvorenia         
Noví zákazníci /ADR         
Noví distribútori / LOI         

Mesačný  cieľ  Aktuálny stav Mesačný  cieľ  Aktuálny stav 

Pozvania   Total GSV   

Prezentácie   Noví distribútori   

Uzatvorenia   Noví LOI   

Noví zákazníci /ADR   Bonus   

Total EXE   Celkový obrat   

2. týždeň Po Ut St Št Pi So Ne Spolu 
Pozvania         
Prezentácie         
Uzatvorenia         
Noví zákazníci /ADR         
Noví distribútori / LOI         
3. týždeň Po Ut St Št Pi So Ne Spolu 
Pozvania         
Prezentácie         
Uzatvorenia         
Noví zákazníci /ADR         
Noví distribútori / LOI         
4. týždeň Po Ut St Št Pi So Ne Spolu 
Pozvania         
Prezentácie         
Uzatvorenia         
Noví zákazníci /ADR         
Noví distribútori / LOI         
5. týždeň Po Ut St Št Pi So Ne Spolu 
Pozvania         
Prezentácie         
Uzatvorenia         
Noví zákazníci /ADR         
Noví distribútori / LOI         
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www.otg.global 

 


