
 

OTG MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT - ÚTMUTATÓ 

JÖVŐKÉP: egységes globális szervezetet hozunk létre a csapatmunka, a mentorálás és a 
támogatás elveire alapozva, hogy elősegítsük partnereink sikeres nemzetközi Nu Skin üzletének 
felépítését.  

KÜLDETÉS: OTG vezetőket fejlesztünk azáltal, hogy egy együttes közreműködésen, 
becsületességen, elszámoltathatóságon, integritáson és tiszteleten alapuló, globálisan bizonyított 
rendszert biztosítunk.  

A One Team Global Működési szabályzata azzal a céllal jött létre, hogy tisztán bemutassa azon 
alapelveket, melyek betartása szükséges ahhoz, hogy valaki az OTG hatékony tagjává tudjon 
válni. A Nu Skin disztribútorok közül bárki csatlakozhat az OTG-hez függetlenül a Felsővonalától 
vagy Szponzorától, feltéve, hogy vállalja az OTG Működési Szabályzatban foglaltak betartását.  

Miért van szükségünk Működési Szabályzatra? A világ rendkívül nagy. Ahhoz, hogy a legtöbbet 
hozzunk ki időnkből, energiánkból és erőfeszítésünkből, együtt kell működnünk. Senki nem 
rendelkezik elég idővel, energiával és pénzzel ahhoz, hogy önmaga egy globális vállalkozást 
építsen fel. Viszont ha együttműködünk, ugyanazokat a System 7 folyamatokat és rendszereket 
használva, mindannyian sikeressé válunk!  

Az OTG az alapja és a keretrendszere annak, ahogyan együttműködünk, ahogyan egymással 
párbeszédet folytatunk és annak, amit képviselünk. A System 7 munkafolyamatban a hetedik lépés 
a csapatmunka. Ez a dokumentum a csapatmunka jelentésének részleteit tartalmazza. Annak, 
ahogyan lokálisan viselkedünk és cselekszünk, globális következményei vannak. A Működési 
Szabályzat nem csak egy jól összeállított dokumentum; egyenesen elengedhetetlen a sikerünkhöz.  

Szakemberek csoportjaként etikus működésen alapuló, hatékony szervezetek felépítése mellett 
kötelezzük el magunkat. Ez azt jelenti, hogy nem lopunk, nem hazudunk, nem csapunk be másokat, 
nem viselkedünk felforgatóan vagy egyéb oly módon, amely egy személynek kedvez sokak kára 
árán.  

Mindezek mellett köt bennünket a Nu Skin Szabályzata is. Az OTG csak olyan eszközöket és 
dokumentumokat bocsát ki, amelyeket a Nu Skin előzőleg jóváhagyott.  

 



A ONE TEAM GLOBAL TAGJAI ÖNMAGUKRA NÉZVE KÖTELEZŐNEK TARTJÁK AZ 
ALÁBBI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATOT.  

1. Az OTG Jövőképpel és Küldetéssel összhangban folytatom üzletvitelemet.  

Mindig becsületesen, etikusan és megbízhatóan folytatjuk üzletvitelünket. Csak becsületes és 
etikus embereket toborzunk a csapatunkba. Az Üzletépítő minden esetben korrekt módon 
informálja jelöltjeit, üzlettársait illetve vásárlóit az üzletről. Nem állít valótlant illetve nem ígér 
irreális eredményeket a vállalkozással valamint a termékek egészségi előnyeivel kapcsolatban.  

Az Üzletépítő hosszútávú kapcsolat kialakítására törekszik jelöltjeivel, vevőivel és üzlettársaival. 
Az ő elégedettségük és bizalmuk elsődleges prioritás számunkra. Az Üzletépítő bizalmasan és 
körültekintően kezeli a jelöltek, a vevők illetve az üzlettársak személyes információit.  

Az Üzletépítő betartja azon ország törvényeit, ahol vállalkozását vezeti. Jó példával jár elő 
környezetében.  

2. Mindenkor tisztelettel bánok minden csapattaggal és ismerőseikkel.  

Ugyanazzal a tisztelettel bánunk más csapattagokkal és ismerőseikkel, mint ahogy szeretnénk, 
hogy velünk és ismerőseinkkel bánjanak.  

3. Törekszem arra, hogy a termékek élő reklámjává váljak. Célom, hogy jó példa legyek azáltal, 
hogy a személyes költéseimet átstrukturálom, lecserélve a háztartásomban használt összes 
versenytárs terméket Nu Skin termékre.  

100% termékhasználók vagyunk. Ez azt jelenti, hogy annyi Nu Skin terméket használunk, 
amennyit csak lehetséges. A termékek elő reklámai vá válunk. Példát mutatunk a 
vállalkozásunkban azzal, hogy személyes költéseinket átstrukturáljuk és lecseréljük a 
háztartásunkban használt összes versenytárs terméket Nu Skin termékre.  

4. Pozitív és bátorító attitűdöt tartok fenn, amely tükrözi az OTG értékrendjét. Tisztelettel közelítek 
másokhoz, kerülöm a leépítő (negatív) kommunikációt és tetteket.  

Nem beszélünk becsmérlően a cégről, a termékekről, a felsővonalról, a testvérvonalakról vagy a 
képzési rendszerről.  

5. Felépítem a szponzoraimat és más disztribútorok és csoportok vezetőit. Arra bátorítom 
üzlettársaimat, hogy a növekedés és siker érdekében dolgozzanak együtt vezetőikkel. Felelősen 
cselekszem, példamutatással tanítok és vezetek. Támogatok és bátorítok minden disztribútort, aki 
elkötelezettséget mutat az üzlet iránt.  



Pozitív, hűséges, vidám és bátorító attitűdöt tartunk fenn, amely tükrözi az OTG alapelvekbe és 
magunkba vetett hitünket. Mindig felépítjük mások szponzorát is. Hatékonyságuk növelése 
érdekében mindenkit arra bíztatunk, hogy kövessék a saját felsővonali vezetőiket. Az egyén 
sikerességét mindig a személyes fejlődése és erőfeszítései határozzák meg, sohasem a szponzora. 
Ugyanakkor jó szponzorként érezzük a tanítás és a példamutatással való vezetés felelősségét. A 
lehető legnagyobb támogatást biztosítjuk azoknak, akik a leginkább elkötelezik magukat az üzlet  

mellett. Tisztelettel kommunikálunk. Nem nyilatkozunk leépítően másokról illetve mások 
üzletéről. Semmilyen CSAPATOT nem promótálunk, nem viselünk csapatkitűzőt, névtáblát, sálat, 
egyéb ruhadarabot, amely másokat kirekeszt. Mindannyian a NU SKIN CSAPATÁBA tartozunk.  

Bármely alsóvonal vagy csapat részéről elfogadhatatlan, hogy önmagát előtérbe helyezze; ez a Nu 
Skin Szabályzatban is szerepel. Azt promótáljuk és ismerjük el, amit a Nu Skin is: kitűzői szintek, 
Millió Dolláros Kör, NTC Nagykövetek.  

Nagyra értékeljük más csapattársak hozzájárulását és egyediségét. Elismerjük eredményeiket és a 
pozitívumot igyekezzük bennük meglátni. Minden győzelmet megünneplünk, legyen az nagy vagy 
kicsi.  

6. Folyamatosan tanulok és fejlesztem magam a http://www.otg.global oldalon megtalálható OTG 
System 7 képzési anyagaiban foglalt alapelveket követve. A duplikáció érdekében csak a standard, 
hivatalos OTG képzési anyagokat használom.  

Csak a Nu Skin által jóváhagyott OTG prezentációkat, eszközöket és folyamatokat használjuk 
üzletünk építése során. Nem adunk ki információt az OTG működésével kapcsolatban olyan 
üzletépítőnek, aki egy az OTG alapelveivel vagy etikájával összeegyezthetetlen módon működő 
csapat tagja. Nem támogatjuk más országban az OTG-hez hasonló rendszer kialakítását, kivéve ha 
az OTG Igazgatótanácsa erre engedélyt ad. Ezen szabály megszegése az OTG-ből való azonnali 
kizárást vonhatja maga után.  

Folyamatos toborzással építjük üzletünket, arra invitáljuk az embereket, hogy megtapasztalják a 
Nu Skin életstílust és kövessék az OTG www.otg.global oldalon található tréninganyagainak 
alapelveit. Személyes felelősségünk konzultációt kérni felsővonalunktól. Felelősséget vállalunk 
az üzleti stratégiánkért és cselekvési tervünkért.  

A közvetlen felsővonalainkon kívül mással nem osztunk meg információt az üzletünkkel, 
stratégiánkkal, pontértékekkel, kitűzői szintekkel vagy egyéb, a Nu Skin online office-ának V&G 
részében megtalálható információkkal kapcsolatban.  

Taníthatóak vagyunk, használjuk, támogatjuk és fenntartjuk az OTG folyamatokat. Személyes 



kapcsolatokon és kapcsolatrendszereken keresztül építjük az üzletünket. Idővel bebizonyosodott, 
hogy a tömegkommunikációs eszközökön keresztüli toborzás (kör e- mailek, személyes honlapok, 
hirdetések és minden más, a személyes kapcsolatfelvételtől eltérő módszer) nem hatékony. Ezeket 
a Nu Skin Szabályzata is tiltja.  

7. Soha nem adok el vagy veszek Nu Skin termékeket Ebay-en, Amazonon, személyes honlapokon 
vagy egyéb online eszközök felhasználásával.  

Ezekre a termékekre nem érvényes a Nu Skin termékgaranciája, nem generálnak pontértéket a Nu 
Skin kompenzációs tervében, és aláássák a Nu Skin üzleti alapját. A fenti módokon történő vásárlás 
illetve értékesítés a Nu Skin azonosító törlését és az OTG-ből való kizárást eredményezheti.  

A toborzáson felül a disztribútorok üzleti tevékenysége kiterjed egy stabil, hosszútávú fogyasztói 
bázis kiépítésére is az automatikus újrarendeléses (ADR, ADP vagy ARO) program segítségével 
vagy a termékek havi értékesítésével azokon a piacokon, ahol nincs automatikus újrarendeléses 
program.  

Tilos a termékértékesítés hagyományos kis- és nagykereskedelmi egységekben, kör e- mailek 
segítségével, közösségi oldalakon, internetes kereskedelmi oldalokon, személyes honlapokon, 
hirdetéseken keresztül illetve bármilyen egyéb, a személyes kapcsolatfelvételtől eltérő módon.  

8. Csak olyanokat toborzok, akik jelenleg nem aktívak a Nu Skin-ben. Soha nem bíztatok aktív 
disztribútorokat illetve jelölteket arra, hogy regisztráljanak másik csoportba. Egyetértek azzal, 
hogy ez semmilyen körülmények között nem elfogadható.  

8.a Bánásmód regisztrált üzletépítőkkel: Határozottan tilos egy üzletépítőt bármilyen eszközzel 
más szponzorhoz átregisztrálni (ld. Nu Skin Szabályzat). Csak olyanokat toborzunk, akik jelenleg 
nem aktívak a Nu Skin-ben. Soha senkit, aki aktív az üzletben, nem próbálunk rávenni arra, hogy 
egyik csoportból a másikba lépjen. Ezen szabály megszegése az OTG-ből való azonnali kizárást 
eredményezheti.  

8.b Bánásmód jelöltekkel: Határozottan tilos arra bíztatni bárkit, akit jelenleg másvalaki toboroz 
az üzletbe, hogy a te csapatodhoz/üzletedhez csatlakozzon ahelyett, aki jelenleg igyekszik behozni 
a vállalkozásba. Példák: Ha egy más által meghívott vendég részt vesz egy rendezvényen, és...  

1. megkér, hogy te mint előadó legyél a szponzora ahelyett, aki meghívta őt, vagy   

2. azt javaslod neki, hogy csatlakozzon hozzád vagy valakihez a te csapatodban, mivel   

te “helyi” vagy és nagyobb támogatást fogsz tudni nyújtani (beszéled a nyelvét, ismered a helyi 



kultúrát, a magasabb üzleti szinted miatt jobb szponzora leszel) ... etikátlan más vendégét 
szponzorálni, függetlenül bármilyen előző ismeretségtől, kapcsolattól. Az egyetlen helyes eljárás 
az, hogy felépíted a személyt, aki meghívta őt a rendezvényre és hozzá irányítod a további 
szponzorálást elősegítve. Egyszer neked is lesz jelölted egy másik városban vagy országban, aki 
valaki más prezentációját fogja hallgatni. Mit kívánsz erre az esetre magadnak? Nem 
regisztálhatsz senkit mint Nu Skin üzletépítő tudtukon kívül és beleeegyezésük nélkül. Ne feledd, 
az üzleted sikere csak rajtad múlik. A világ elég nagy ahhoz, hogy mindannyian sikeresek legyünk.  

9. Nem ajánlok más network marketing vállalkozást vagy terméket, és soha nem használom fel az 
OTG-s illetve Nu Skin-es kapcsolataimat arra, hogy egyéb network marketing vállalkozást vagy 
terméket promótáljak. Ezenkívül nyilatkozom arról, hogy nem fogok személyesen profitálni 
képzési programokból, online vagy írott tanfolyamokból.  

Az OTG üzleti modellt támogató anyagok gyártásának és értékesítésének joga kizárólag az OTG-
t illeti meg. Bárki, aki megszegi az OTG szerzői jogait vagy részt vesz ezen anyagok illegális 
sokszorosításában, jogi és etikai vétséget követ el, ami az OTG-ből való azonnali kizárást vonja 
maga után.  

10. Egyetértek azzal, hogy a felmerülő problémákat és konfliktusokat csak a felsővonallal vagy a 
céggel vitatom meg, és soha nem az alsóvonalaimmal vagy testvérvonalaimmal.  

Minden, a Nu Skin Volumes&Geneology oldalán megtalálható információ csak a szponzorral vagy 
felsővonallal osztható meg konzultáció céljából. Ilyen információ megosztása testvérvonallal vagy 
alsóvonallal keresztvonalazásnak minősül. Ne bátortalaníts el másokat, ne beszélj leértékelően 
vagy negatívan az üzletről, az üzletedet érintő kihívásokról a szponzorodon, a felsővonaladon 
illetve az account managereden kívül senkivel.  

11. A megjelenésem és öltözetem mindenkor tiszta, rendezett és profizmust sugall.  

Klasszikus üzleti öltözetben jelenünk meg minden rendezvényen és üzleti találkozón. Kerüljük a 
szélsőségeket a ruházkodásban és a megjelenésben. A sokat láttató ruházat nem megengedett.  

12. Támogatom az összes OTG által ajánlott S7 rendezvényt, beleértve az üzleti prezentációkat, 
System 7 Workshopokat, a Regionális Konferenciákat, a Success Summit- okat és a Nu Skin 
rendezvényeket.  

Az OTG rendezvényeket a www.otg.global oldalon tesszük közzé. Minden ezen a honlapon 
közzétett esemény nyílt rendezvény és ezáltal minden disztribútor illetve vendég által 
látogatható. Minden ezen rendezvényekből származó bevételt a Területi Vezetői Tanács (ALC) 
bankszámlájára kell befizetni. Ezeket a pénzeket semmilyen körülmények között nem szabad 



személyes költségekre fordítani illetve személyes profitként kivenni.  

A rendezvényeken csak helyileg jóváhagyott, OTG logóval ellátott plakátok, prezentációs diák és 
egyéb anyagok használhatók.  

AZ OTG MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK MEGSZEGÉSE  

Disztribútorok közötti vita esetén az első lépés az, hogy személyesen igyekeznek megoldást találni. 
Amennyiben ez nem sikerül, az érintett disztribútorok Kék Gyémánt vagy Team Elite vezetője 
igyekszik megoldásra jutni. A továbbra is megoldatlan vitákat a Regionális / Országos Core 
Teamhez, azt követően az OTG Igazgatótanácsához kell felterjeszteni.  

A NU SKIN SZABÁLYZATÁNAK MEGSZEGÉSE  

A Nu Skin Szabályzatának megszegése esetén az OTG az alábbi módon jár el: 1. Az első 
szabályszegés esetén a disztribútor hat hónap próbaidőt kap a Nu Skin határozattól számítva. A 
próbaidő alatt nem részesülhet abban a megtiszteltetésben, hogy bármilyen OTG rendezvényen 
színpadra kerüljön. 2. A második szabályszegés esetén a disztribútor a Nu Skin határozat 
meghozatalától kezdve nem jelenhet meg, nem vehet részt OTG rendezvényeken.  

	


