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NON-PROFIT Forening - lov 1/2002
OTG West Europe Association

OTG West Europe Association's mål er å skape et miljø hvor Nu Skin-Brand A!liates med felles 
mål kan dra nytte av innsatsen til hverandre. Dette takket være et system av felles og like 
presentasjoner og treninger.  Sammen kan vi alle utrette mer enn det som ville vært mulig alene.

Hva er OTG?

For å gi deg det 
beste grunnlaget 
for å lykkes i din 
nye business, har 
vi laget dette 
heftet for å guide 
deg gjennom dine 
første skritt til 
suksess i Nu Skin.

OTG er din 
support-
organisasjon, og 
ulikt tradisjonell 
business er du 
ikke alene.

Velkommen til din nye business



Uavhengig av Nu Skin Enterprises, arbeider OTG kun med Nu Skin 
Brand Affiliates. For å hjelpe deg i din business har OTG utviklet et 
utdanningsystem som heter System 7 (S7)

Din Business 

» Utvikler produktene
» Tar hånd om 
logistikken
» Tar hånd om 
administrasjon og 
rettslige prosedyrer
» Betaler ut 
provisjoner

Din support-
organisasjon

» Lærer deg 
business 
prinsippene, og gir 
deg et dupliserings 
system
» Organiserer 
eventer som er 
sponset av Brand 
Affiliates
» Utvikler business 
materiell
» Code of Conduct 
(Se siste side)

Forholdet mellom 
Nu Skin og OTG
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Mine opplysninger

Mine opplysninger

MY DATA FSB  05

Navn Telefon

FB/Messenger Instagram

Personlig Informasjon

Mitt Nu Skin ID-nr

OTG West Europe: 
Den europeiske 
plattformen. Følg 
de siste nyhetene.

OTG "ditt land":
Spesifikk 
informasjon finnes 
i Facebookgrupper 
(eks. OTG Norge) 
Meld deg inn i 
gruppene for 
markedene som er 
av interesse for 
deg.

www.otg.global
Din business webside for support. 
(Logg inn: navnet på inneværende 
måned, skrevet på engelsk)

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

Nu Skin Enterprises

Ressurser

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

Nu Skin kundesenter

 
(ordrer, ADR’er, informasjon og 
spørsmål)

E-mail: bruk “Kontakt oss” på ditt 
lands Nu Skin webside.
For en skreddersydd support av din 
business, kontakt din personlige 
Account Manager.



Din første ordre
Din første ordre er veldig viktig. Du 
skal ikke bare prøve ut det brede 
utvalget av kvalitetsprodukter, det vil 
også bli en del av din "Starte opp" 
historie.

Husk at dette er en dupliserings-
business; derfor bør du være "coach-
able" og tenke på at din ordre er det 
første skrittet i din business

For den beste starten på din business 
er det best å prøve, og å oppleve de 
forskjellige produktene på egenhånd. 
Din sponsor hjelper deg med å velge 
ut produkter for dine behov og 
interesser.

Nu Skin har satt sammen flere "Intro-
duksjonskit" med valgfrie produkter å 
starte opp med.

Hvordan signere opp

Online

Gå til www.nuskin.
com - velg ditt 
marked: Norge 
(eller annet) Velg 
"MULIGHETEN" så 
"Bli medlem av 
teamet vårt"

Velg "Registrer deg 
som Brand 
Affiliate". Husk at 
du vil trenge din 
sponsors ID-nr for 
å kunne fortsette 
registreringen. 
Viktig å notere det 
ID-nr som du får 
tildelt deg.
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Få betalt
Last ned skjema for bankopplys-
ninger som du finner under "Office - 
Bibliotek - Skatt og regler - Skjema for 
registrering av kontonummer" Fyll ut, 
og send inn til Nu Skin

Opprett din automatiske levering   
"Automatic Delivery Reward" 
(ADR)
Nu Skin tilbyr et svært lønnsomt 
lojalitetsprogram. Ved å registrere 
deg for en ADR, vil du få dine produk-
ter levert rett hjem hver måned, og du 
får 20-30% produktpoeng som kan 
løses inn i gratis produkter!

Du kan endre innholdet i din ADR når 
som helst.

For mer informasjon snakk med din 
sponsor, se også ADR Vilkår og 
betingelser på www.nuskin.com 



Registrer deg som Brand Affiliate og 
legg inn din første produkt bestilling.

Gjør en avtale innen 24 (maks 48) 
timer med din sponsor for den første 
presentasjon (off-line, on-line) / 
showcase / SoMe-posting.

Bli kjent med System7 Workflow, og 
arbeid med dette heftet sammen med 
sponsoren din.

Bli påkoblet, abonner på OTG's 
e-mailliste på www.otg.global. Bli med 
i OTG West-Europe og lokal 
OTG-gruppe på FB.

Sjekk møtekalenderen på 
www.otg.global for kommende møter 
/ arrangementer i ditt område. (BB, 
FST, Expand, Product Expo)

Sjekkliste for å komme igang
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Å ha en sjekkliste er avgjørende for din fremgang

Sjekk OTG Store på www.otg.global for 
forretningsmateriale.

Vi bruker Nu Skin produktene for å lære 
dem og kjenne så vi kan gi gode råd til 
våre kunder. Det betyr at vi bruker så 
mange av produktene som mulig. Vi er 
lojale "produkter av produktene". Vi går 
foran som et godt eksempel i vår 
business med å bruke Nu skin 
produkter i vårt hjem

Sett opp din månedlige ADR-bestilling.

TTP - Snakk med folk! 

TA ACTION

NÅ!



Det finnes ulike måter å starte businessen på. 
Uansett hva som passer deg best er de 
grunnleggende prinsippene de samme.

Måter å starte opp på

SUCCESS
TRIP

SOSIALE MEDIER
Dele din erfaring med

produktene online

BIG BUSINESS
Business Briefing "Det store bildet"

PHARMANEX/
SCANNER
Scanning sessions

PRODUKTER
Produktpresentasjon /Demoer
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Arbeidsflyten
System

Mål

Kontakter

Inviter

Presentere

Oppfølging

Komme igang

Team work

1

2

3

4

5

6

7

Kom igang.
Det er 7 skritt i System 7 
"Arbeidsflyten"

Sett dine første mål; både kort- og 
langsiktige. Sett dem skriftlig med 
en klar dato.

Å invitere er som en filmtrailer - 
skap nysgjerrighet!

Skriv ned din kontaktliste

Dette er trinnene til din suksess, og hver og en fokuserer på å drive businessen din fremover.

7
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De fleste mennesker setter opp mål, men kun fremgangsrike personer arbeider mot dem 
Å være bevisst dine mål kan utgjøre forskjellen mellom  en blomstrende business og en business 
du strever med. Vi vil vise deg hvordan du setter dine mål, og arbeide mot dem.

Del denne informasjonene med din sponsor og/eller uplines. De er der for å hjelpe deg til å oppnå 
dine mål, men de kan ikke hjelpe deg om de ikke vet hva du vil. Vær klar over at det må være 
samsvar mellom tiden du er villig til å investere og dine mål. Suksess kommer med hardt arbeid, 
besluttsomhet og tålmodighet.

Dette er ikke en "bli rik fort" metode, men et langsiktig arbeidsprogram som kan gi deg langsiktige 
inntekter gjennom å selge produkter av veldig høy kvalitet. 

Ekstra inntekt 
(detaljhandel)

Leveraged 
income (bygg 
et nettverk)

Hvorfor Nu Skin? Hva er din motivasjon? Hva vil du?

HVA ER DINE FINANSIELLE MÅL?

1. Mål

Om 4 måneder:Denne måneden: Om 1 år: Om 5 år:

Om 4 måneder:Denne måneden: Om 1 år: Om 5 år:

Om 4 måneder:Denne måneden: Om 1 år: Om 5 år:

Om 4 måneder:Denne måneden: Om 1 år: Om 5 år:

Hvor mye TRENGER jeg å tjene i min Nu Skin business pr. måned?

Hvor mye VIL jeg tjene i min Nu Skin business pr. måned?

Hvor mye tid er jeg villig til å investere i min business for å oppnå det jeg TRENGER å tjene?

Hvor mye tid er jeg villig til å bruke i min business for å oppnå det jeg VIL tjene?

FSB 10 1. MÅL



Det finnes flere viktige skritt mot dine mål, definert av Nu Skins kompensasjonplan, og hvert 
enkelt skritt hjelper deg å fokusere på å drive virksomheten fremover.

Viktige steg

BLI EN LEDER GJENNOM
Å HJELPE ANDRE OG BLI

BRAND REPRESENTATIVES

BEGYNN Å BYGGE ET TEAM  
 Retail: Opp til 38% påslag
Retail og Sharing Bonus

DEL BYGG LED
Brand Affiliate Brand Representative Brand Partner/Director

Månedsbetaling
Betalt

hver ukeBeregnes
daglig

Brand 
Partner

Senior
Brand
Partner

Executive
Brand
Partner

Brand 
Director

Senior
Brand

Director

Executive
Brand 
Director

Presidential
Director

HVORDAN DU KVALIFISERER 
TIL BRAND REPRESENTATIV

BRAND REP= DIN FORRETNINGSENHET
Du får betalt hver uke på dine

avsluttede blokker

1 blokk = 500 poeng av salgsvolum

OPPNÅ TOTALT 6000 GSV I LØPET AV
1 UKE TIL 6 MÅNEDER MED MINST
2 BUILDING BLOKKER PR MÅNED

8 BUILDING
BLOKKER
4 SHARING
BLOKKER
på ditt førstenivå

TOTALT
12 BLOKKER

% BETALING PÅ BUILDING BLOKKER

4 BLOKKER for å
beholde tittelen

6 BLOKKER for å
maksimere planen

Linjer

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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*retail
 customer

10K+
20K+
30k

10K+20K+
30K+40KLEDERS-

KAPSTEAM

Building Bonuses er betalt på 
provisjonsvolumet av ferdigbyggede Building 

Blocks.

Bonusprosentene gjelder bare for en enkelt, 
ferdigbygget blokk.

De blir ikke brukt på tidligere fullførte Building 
Blocks.

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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Med dine økonomiske mål definert, er det på tide å utvikle handlingsplanen 
din. I denne prosessen vil du jobbe tett med sponsoren din og dine uplines 
for å komme i gang på reisen din mot dine mål.

Gjennomsnittsprovisjoner for Brand Representatives i EMEA (beløp i USD)

HVOR SER DU DEG SELV?
BESTEM DEG FOR HVILKET BRAND REPRESENTATIVE NIVÅ DU SKAL HA OM:

Lag en handlingsplan

For eksempel: 
- Hvor mange nye 
navn på listen 
min?
- Hvor mange 
business-
presentasjoner?
- Hvor mange 
produktdemoer?

Tabellen gjelder kun for Brand Affiliates som kvalifiserer seg for provisjon. Brand Affiliates som kun handler 
produkter til personlig forbruk kvalifiserer seg ikke til å motta provisjon, og inngår dermed ikke i tabellen.
Vær oppmerksom på at disse tallene ikke representerer Brand Affiliates fortjeneste, da de ikke inkluderer 
utgifter som en Brand Affiliates har for å fremme sin virksomhet, og heller ikke retailfortjeneste fra kunder. De 
årlige gjennomsnittlige BA-provisjonene som er angitt i denne kolonnen, er bare de gjennomsnittlige 
månedlige provisjonene multiplisert med 12. 

$ 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

Månedlig 
gjennomsnitts-

provisjon for 
hver tittel

Gjennomsnitt i 
% av Brand 

Affiliates 

Gjennomsnitt 
i % av Brand 

represen-
tative og over

$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%

Årlig
gjennomsnitts-

provisjon

120 dager

FSB 12 1. MÅL
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Sterke Brand Representativer maksimerer sine provisjoner ved å ha måned-
lige volumer på minst 6 blokker, og vi anbefaler at du tar sikte på å få så 
mye som mulig av dette volumet generert fra ADR.

Sterk businessbygging krever en kombinasjon av å utvikle ledere og en solid 
kundebase. Å hjelpe de nye lederne med å sikre et stabilt volum på 6 blokker 
fra deres første Brand Representative måned, vil hjelpe deg, og dem, til å 
bygge en solid business.

Fokuser på aktivitetene som utvider businessen din, og får deg nærmere 
målene dine. For å holde deg på et jevnt spor, er det en god ide å sette mål 
for aktivitetene som skaper volum og fører folk inn i organisasjonen din. Du 
bør dele dette inn i ukentlige og daglige mål.

Veien til suksess

Å nå nivået på Executive Brand Partner er for mange det første store skrittet 
på veien for å nå sine ultimate mål. Snakk med din sponsor om å sette opp 
en "Suksessplan" for deg. Et populært verktøy er den nye Success Planner.

Som en Executive 
Brand Partner vil 
du ha mulighet til 
å tjene en "Nu Skin 
Success Trips"!*

For mer informasjon se 
Vilkår og betingelser for 
Success Trip

For å kvalifisere som en Brand Representative, er alt du trenger å gjøre og sørge for at du
forplikter deg til å fullføre 12 Building Blocks (hvorav 4 er Sharing Blocks) innen 6
sammenhengende kalendermåneder.
Snakk med din sponsor/upline om hvordan du kan starte din kvalifisering så fort som mulig!
Du finner mer informasjon om kvalifisering og kompensasjonsplanen i ordlistebilaget til 
kompensasjonsplanen i slutten av dette heftet, og i Nu Skin's kompensasjonsplan.

Din vei til suksess begynner med at du blir en 
Brand Representative

FSB  131. MÅL



Husk at det å lage 
kontaktlisten din 
er en bevisst og 
handlingsorientert 
aktivitet. 
Mennesker som 
gjennmfører sine 
planer er de som 
oppnår suksess. 

2. Lag din kontaktliste
Å opprette en kontaktliste er svært verdifullt og nyttig for å legge grunnlaget 
for suksess. På dette stadiet skriver du ned alle navnene til alle i FAVN-
nettverket (familie, venner, arbeid og nærmiljø), inkludert dine kontakter på 
sosiale medier, og tenk på hvem ellers som kan dra nytte av din business 
og/eller dine produkter. Du kan finne mennesker som liker å ta vare på seg 
selv, og deres utseende, mennesker som er bekymret for aldring eller spesi-
fikke hudproblemer, eller mennesker som vil ha en ekstra inntekt. Du kan 
komme over kontakter som er på utkikk etter en stor karriereendring og er 
klar for "massive action". I din bekjentskapskrets finnes det helt sikkert 
mennesker som Nu Skin på flere måter kan utgjøre en stor forskjell for (enten 
økonomisk eller personlig).

FSB 14 2. MAKING YOUR CONTACT LIST (FFBC)

Ta kontakt med de mest dynamiske menneskene i dine nettverk.
DET ER TID FOR Å KOMME IGANG (F.A.V.N.)

Engasjer deg

på dine sosiale

�TPEÿJSVQIV

ARBEID
NÆRMILJØ

VENNER

FAMILIE

Gjør det idag!



ARBEIDSKOLLEGAERFAMILIE

NÆRMILJØVENNER

FSB  152. MAKING YOUR CONTACT LIST (FFBC)

Skriv en liste over de mest innflytelsesrike 
kontaktene innenfor de fire nettverkene

Skriv opp en liste med alle menneskene du kjenner i ditt nettverk, og velg ut hvilken du vil presentere business 
og/eller produktene til først. Definer: Hvem er han/hun? Hvorfor kom du til å tenke på denne personen? 
Business og/eller produkter? Hva sa han/hun?



3. Inviter
Formålet med å invitere er å gjøre prospektet ditt nysgjerrig nok til å ville vite 
mer om hva du har å tilby ham/henne. Tenk over invitasjonen din for å få 
samme effekt som en filmtrailer som gjør at prospektet vil se hele filmen. 

Sett deg inn i situasjonen til personen du vil invitere for å lære mer om hva 
du har å tilby. Hva kan de være misfornøyd med? En usikker jobbsituasjon, 
rynker, lite energi, akne, eller kanskje de trenger litt ekstra penger?

Husk: Du må alltid være fokusert på den andres behov og på hvordan du og 
din mulighet kan tilby en løsning på problemene deres. 

Bestem deg for hva du skal invitere prospektet til: 
For å lære mer om produktene?
Et produkt showcase?
Din kundegruppe på Facebook?
En skanning med Biophotonic Scanner?
En LumiSpa-demo over kjøkkenbordet ditt?

For mer informasjon om forretningsmuligheten?
En åpen BB på et hotell?
En online BB video?
Et en-til-en møte over en kopp kaffe? 

Her får du noen tips: 
Vær kortfattet, ikke gå inn på detaljer. Formålet er å få dem til å forplikte seg 
til en avtale for en presentasjon.
Inviter kun hyggelige, ærlige mennesker som er klar for å ta action.
Vær entusiastisk (men ikke overveld dem med din entusiasme).
Lytt mer enn du snakker!
Ikke vær redd for spørsmål - de vil bli besvart i neste skritt, presentasjonen

De 5 skrittene for en invitasjon
Start dialogen - vær høflig og imøtekommende
Gi et kompliment - alle liker å få et kompliment, fortell personen, at han/hun er 
noe spesielt og: vær oppriktig i ditt kompliment! Skap nysgjerrighet - som 
beskrevet over. Skap engasjement - bekreft avtalen som er inngått. Ta kontroll 
over samtalen - vær kortfattet, ikke gå inn på detaljer, gjør han/henne nysgjerrig 
nok til å ville vite mer."

Du kan finne flere råd om hvordan invitere fra noen av de mest
fremgangsrike lederne under "Kom igang" på www.otg.global
Hvis du bruker sosiale medier i businessen din, vil du finne mer
informasjon på neste side om "Attraction Marketing".

En klok person sa 
engang: "Selg det 
problemet du vil 
løse, ikke
produktet" 

Det er de samme 
prinsippene som 
gjelder enten du 
arbeider gjennom 
sosiale media, 
produkt 
showcase/demo, 
eller en business-
presentasjon når 
du tilbyr 
forretnings-
muligheten eller
et produkt.

FSB 16 3. INVITER



Du vil tiltrekke deg 
folk som kan 
identifisere seg 
med hvordan du 
er, og hvordan du 
jobber: Mennesker 
som deler 
filosofien din vil bli 
tiltrukket av din 
livsstil, og i 
utgangspunktet av 
HVEM DU ER!

"Attraction Marketing er bruk av markedsføringsteknikker spesielt utviklet for å lære 
kunden hva du gjør, og hvordan en tjeneste, eller et produkt vil være til nytte for dem 
før de kjøper det." - Facebook
Attraction Marketing handler om at kundene/prospektene skal finne deg  i stedet for 
at du skal finne dem.
Attraction Marketing bør være godt gjennomtenkt, ikke automatisk. Bli kjent med Nu 
Skin's retningslinjer for sosiale medier (se YouTube video "Nu Skin EMEA Social 
Media Guidelines").
Folk tror ofte, feilaktig, at vi skal markedsføre produktene våre, eller vår Nu Skin 
business på sosiale medier, det du faktisk bør markedsføre er DEG SELV som det 
virkelige produktet.
For å få folk til å "kjøpe" deg må de først kjenne, sette pris på, og stole på deg. Start 
med å skape et publikum, legg til folk som deler dine interesser (ikke bare dine 
venner, eller Nu Skin Brand Affiliates).
Når du kommuniserer med dine følgere er det viktig å ha en klar strategi, og at du 
holder deg til den når du legger interessante poster ut på din profil. Vær deg selv, og 
bygg ditt eget merke: Bli inspirert av andre, men ikke kopier dem. Vær den beste 
versjonen av deg selv, ikke den nest beste versjonen av noen andre!
Når du legger ut poster på sosiale medier, kan du bytte mellom forskjellige typer 
innlegg: Personlige innlegg (deg, ditt sosiale liv, din livsstil), businessrelaterte innlegg, 
informative innlegg, innlegg som beskriver effektene av våre produkter og 
morsomme innlegg (et bilde av deg og dine kollegaer som har det gøy).
For å lære hvordan du kan forberede profilen din og deg selv for å bruke sosiale 
medier til å bygge opp businessen din, kan du gå til www.social.otg.global (passord: 
nåværende måned på engelsk).

Bli kjent med "Attraction Marketing"
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Håndter innvendinger
Innvendinger er rett og slett et signal til deg at dine potensielle kunder trenger 
mer informasjon: Det er bra! Du vil få innvendinger oftere enn du slipper unna 
innvendingene. Det er en helt naturlig del av vår business, vær profesjonell og 
aldri ta dem personlig.
Den beste måten å svare på spørsmål som kommer opp under en invitasjon 
er å bare si «godt spørsmål, det er derfor jeg ønsker å møte deg (enten ved et 
møte, eller online) når vi begge har litt bedre tid, og jeg kan presentere 
prosjektet for deg / demonstrere produktet / vise deg mer "... På denne måten 
kan du gjøre noen som er skeptiske om til en nysgjerrig person som forplikter 
seg til en avtale.
Vær aldri redd for spørsmål, det finnes alltid et svar. Dersom du ikke kan 
svare der og da, vær ærlig og si at du ikke har svaret, men at du skal finne ut 
av det. Sjekk med din sponsor/upline/selskapet om de kan hjelpe, og kom 
tilbake til prospektet ditt når du har funnet svaret på spørsmålet.

DE 4 VANLIGSTE INNVENDINGENE

For spesifikke svar på invendinger kan du lære mer fra din sponsor, samt dra nytte av de mange forskjellige
treninger/eventer som arrangeres av OTG

Jeg har ikke tid
Du svarer::
Jeg forstår at du er opptatt, men hva 
om jeg kan vise deg hvordan du kan 
bli suksessfull på den tiden du har, 

Leverage
Systemet

Deltid
Team

MLM
Du svarer:
Får jeg spørre deg om hvilken erfaring 
du har med Network Marketing?
Ikke gå i forsvar
Gi positive fakta om Nu Skin
Priser
Forbes

NYSE
35 år

Jeg har ikke råd
Du svarer:
"Du vil virkelig starte en forretning, men du 
er bekymret for investerings-
kostnadene?"
Det handler om å tjene penger, ikke å 
bruke penger!

Jeg har ingen erfaring 
med salg
Du svarer: PERFEKT!!!

De fleste av de mest fremgangsrike 
lederne hadde heller ingen tidligere 
erfaringer med salg
Vi har et velprøvd system som fungerer.

FSB 18 3. INVITER



Arbeid 
WEïIR�
QIH�HMR�
WTôWSV�

Å presentere businessen til kontaktene dine må gjøres enkelt. Vi 
bruker standardiserte, og autoriserte, presentasjoner som du kan 
laste ned fra www.otg.global.

"PENGENE LIGGER I OPPFØLGINGEN"

De ulike måtene å presentere på kan være:
Møt dine prospekter alene eller med din sponsor.
Inviterer prospektene dine til et åpent OTG-møte (BB).
Poster i sosiale medier.
Skype, FB Messenger, og lignende.
Produkt demo / Showcase / Expo.
Inviter dine prospekter til en online presentasjon ved å 
bruke en innspilt presentasjon på ditt språk (eller ditt 
prospekts språk).

http://business.otg.global - Business presentasjoner
http://business.otg.global - Selg via sosiale medier
http://looks.otg.global - Nu Skin produktfokus
http://health.otg.global - Pharmanex / Biophotonic scannerfokus

Vi anbefaler på det sterkeste at din sponsor er sammen 
med deg på de første tre til fem presentasjonene du holder. 
Det er helt enkelt den beste måten å starte din business 
raskest mulig, og å tjene penger samtidig som du lærer deg 
hvordan du skal jobbe.

Closing

Etter en Business Briefing - bruk "BB 
del II" som et hjelpemiddel til 
avslutning, og avklaring av 
interessen til prospektet. (du finner 
den på www.otg.global)
Still spørsmål som bekrefter og 
avklarer.
NB! Planlegg alltid et oppfølgings-
møte senest 48 timer etter 
presentasjonen / demoen din - om 
mulig sammen med din sponsor / 
partner.

4. Kunsten å presentere
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Kjenn dine uplines. De er der for å hjelpe deg.

"Pengene ligger i oppfølgingen"
Den beste måten å følge opp på er å spørre, når og hvordan prospektet ditt vil fortsette.
Du skal alltid holde kontakten og sørge for at du har avtaler for de neste trinnene (om 
det skal være en personlig avtale, en telefonavtale eller et Skype-møte). To eller flere 
oppfølgingsamtaler, eller møter kan være påkrevd hos prospektet før han/hun er klar til 
å starte opp, så vær tålmodig. Hvis prospektet virker åpen, men ikke klar, må du sørge 
for at han/hun synes det er ok å bli fulgt opp ("Kan jeg holde deg informert ...")
Det er også viktig at du avslutter din oppfølging om personen ikke er interessert.
Spør om det er i orden at du kontakter prospektet igjen ved en senere anledning for å 
se om timingen er bedre da. Du tilbyr en fantastisk mulighet, men din fremgang er ikke 
avhengig av om én person blir med i ditt team, eller ikke.
Ett "nei" kan faktisk være bedre enn ett "kanskje". Vær ikke redd for å be om et tydelig 
svar (du sparer tid på det)
Når ditt prospekt har bestemt seg, gi han/henne denne lille sølv Fast Start Booklet'en, 
begynn så å gå igjennom de første stegene med registrering og legg inn den første 
ordren.
Avtal tid for en Business Briefing som din nye Brand Affiliates kan invitere sine 
prospekter til, avtal også tid til den neste lokale OTG S7 Workshop (FST), møte for 
grunnleggende trening og for å møte andre OTG kollegaer. Vis også frem 
www.otg.global og møtekalenderen.

5. Oppfølging

Hjelp din nye 
partner å starte 
sin nye business 
på en KLAR og 
ENKEL måte.

Navn

SPONSOR

Telefon Mail

UPLINE BRAND REPRESENTATIVE KONTAKTINFORMASJON

Navn

SPONSOR

Telefon Mail

UPLINE EXECUTIVE BRAND PARTNER

Navn

SPONSOR

Telefon Mail

UPLINE EXECUTIVE BRAND DIRECTOR 
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Når du har registrert en ny businesspartner må du gjøre følgende:

1. Når du har registrert en ny businesspartner må du gjøre følgende:
2. Hjelp han/henne å legge inn sin første ordre.
3. Lær personen hvordan han/hun skal formidle disse høykvalitets
produktene til en kunde, enten via sosiale medier eller på et møte.
4. Lær han/henne hvordan ADR fungerer, og hjelp dem til å lage en ADR 
ordre (helst på 100 PV pr. måned).
5. Sørg også for at han/hun får sin egen Fast Start Booklet.
6. Vis også frem websidene til OTG og hjelp personen å registrere seg på 
OTG mailingliste. Inviter han/hun til den lokale OTG Facebook gruppe
7. Gå igjennom de 7 punktene i denne FSB sammen (begynn å arbeide med 
mål og kontaktliste)
8. Planlegg møtene deres fremover, vis hvor man ser neste OTG møte og 
hvor det er. (OTG møtekalender). Forklar hva BB, Produkt Expo, FST er. 
8. Inviter din nye partner til å se "BB II - Kom igang" treningen, online, eller 
offline. 

Alle vinner når vi arbeider sammen.
Bygg din business i dybden ved å arbeide i dybden av ditt nettverk, arbeid 
også i dybden av dine Brand Affiliates nettverk.
Respekter alle andre Nu Skin kollegaer i alle møter og treninger, og ved alle 
andre sammenhenger.
Vi følger "Code of Conduct" og de 4 prinsippene om å være en OTG Team 
Player
Duplisering: Lær, bruk og lær bort systemet. Sett prinsippene om suksess i 
action, og gjør det andre kan duplisere. Ikke spør deg selv om det virker, 
spør deg selv om det kan dupliseres.
Edifisering: Gjør det til en vane og alltid snakke positivt om dine kollegaer, 
sponsor/uplines, om Nu Skin og produktene. Fortell andre hvor mye du 
verdsetter de ulike delene, og personene som hjelper deg på veien. 
Respekter Sidelines: Vi tilhører alle den samme "familien" så la oss respek-
tere og oppmuntre hverandre. Snakk positivt med dine sidelines og løft frem 
deres upline.
Når du får et problem eller en utfordring, husk og alltid ta dette med din 
egen upline, eller med selskapet.
Vær som en konsulent: Gi fortløpende støtte og veiledning til dine Brand 
Affiliates. Dette omfatter bl.a. hjelp til målsetting samt oppfølging av hvilke 
tiltak din partner har gjort.

Nå er du klar til å 
starte din 
business, og til å 
få dine første 
Brand Affiliates og 
kunder på plass.

Slik oppnår vi 
fremgang med Nu 
Skin sammen!

7. Teamwork
 

6. Starte opp
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Dette er vanene 
som avspeiler en 
CORE leder. Er du 
en CORE leder? 

7 CORE VANER for Suksess
1. Vær en 100% produktbruker
2. Gjør/gi 15 eller flere presentasjoner hver måned
3. Skap 2 eller flere nye personlige kunder/ADR hver mnd.
4. Oppnå 6 blokker innen den 14. i måneden
5. Les/Lytt til en av bøkene/cd'ene anbefalt av OTG hver dag
6. Når det er mulig for deg, delta på så mange OTG og Nu Skin                 
    møter/eventer som er anbefalt av din upline
7. Vær en Team Player

• Duplisering
• Edifisering/Fremsnakking
• Respekter Sidelines: - Ingen Crosslining
• Konsultasjon

System 7 Anbefalt lesing/lytting 
Konferansesamtaler/Webinarer

• På engelsk, spansk og fransk. Se tidsplan og program på www.otg.global under 
"Webinars".

Bøker
• The Success Formula, av Chris Taylor
• Think and Grow Rich, av Napoleon Hill
• The Greatest Salesman in the World, av Og Mandino
• Rich Dad, Poor Dad, av Robert Kiyosaki
• 7 Habits of Highly Effective People, av Stephen Covey
• Aspire, av Kevin Hall
• Awaken the Giant Within, av Anthony Robbins
• The Slight Edge, av Jeff Olson
• As a Man Thinketh, av James Allen
• Peaks and Valleys, av Spencer Johnsson
• It's Not About the Money, av Bob Proctor
• The Leader Who Had No Title, av Robin Sharma
• Think Rich to Get Rich av T. Harv Eker
• How to Win Friends and Influence People in the Digital Age av Dale Carnegie
• The Monk who sold his Ferrari av Robin Sharma
• Magnetic: The Art of Attracting Business av Joe Calloway
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Bli et produkt av produktet

Oppnå minimum 2 blokker pr. uke

Bli et produkt av produktet
15 presentasjoner per måne
ADR 200 SV

Feed your mind
Hold deg oppdatert og delta på møter 
i regi av OTG



1. Jeg skal drive min forretning i tråd med 
OTG's visjon og misjon. 

2. Jeg skal behandle alle 
team-medlemmer, og deres kontakter, 
med respekt til enhver tid.

3. Jeg tar sikte på å gå foran som et godt 
eksempel ved og være en 100% 
produktbruker og ha Nu Skin-produkter i 
hjemmet mitt.

4. Jeg opprettholder en positiv, og 
oppmuntrende holdning som gjenspeiler 
OTG. Jeg viser respekt for andre ved å 
unngå bruk av sladder og baksnakking 
eller ved å si negative ting om dem.

5. Jeg fremsnakker mine uplines, samt 
ledere og nye personer i andres team.

Jeg oppfordrer kollegaer til å arbeide mot 
vekst og suksess for deres ledere. 

Jeg opptrer ansvarlig, jeg skal gi 
opplæring og lede andre ved å følge 
disse prinsippene.

Jeg støtter og oppmuntrer alle 
distributører som viser engasjement for 
denne virksomheten.

6. Jeg skal fortsette å lære og utvikle 
meg ved å følge retningslinjene i OTG sitt 
opplæringsmateriell som jeg finner på 
www.otg.global.  I min duplisering bruker 
jeg bare det standardiserte offisielle 
materiellet fra OTG.

7. Jeg skal ikke kjøpe eller selge 
produkter på Finn.no, Ebay, Amazon, 
Alibaba eller på personlige nettsteder og 
andre lignende nettmiljøer. 

8. Jeg skal bare rekruttere de som ikke er 
aktive i Nu Skin, jeg skal heller ikke 
oppfordre aktive distributører eller 
prospekter å bytte gruppe. Jeg erkjenner 
at dette ikke er akseptabelt under noen 
omstendigheter.

9. Jeg fremmer ikke, anbefaler eller 
rekrutterer for andre nettverkbaserte 
salgsorganisasjoner eller produkter, eller 
gjøre bruk av OTG eller Nu Skin's 
kontakter for å fremme slike 
virksomheter eller produkter. Jeg 
bekrefter også at jeg ikke skal tjene på 
opplæringsmateriell, hverken fra 
web-basert opplæring, kurs, opptak, cd'er, 
video, bøker eller noe annet materiale. 
Jeg bekrefter at jeg bare vil bruke 
opplærings og reklameringsmateriell 
godkjent for bruk av OTG Global Board, 
OTG Regional/ Nasjonal Core Team eller 
Nu Skin Enterprises. 

Merk: dette er en OTG regel, og står ikke 
skrevet i Nu Skins Policies and 
Procedures.

10. Jeg diskuterer problemer bare med 
min upline, eller med selskapet, ikke med 
down- eller sidelines. 

11. Jeg tilstreber å opprettholde et rent, 
og profesjonelt personlig utseende og 
følge dresskoden. 

12. Jeg tilstreber å delta på og i alle fall 
støtte alle OTG anbefalte System7 
arrangementer, dette inkluderer Business 
Briefing, System7 Workshops (FST'er) , 
Regionale Success Summit/ Success 
Olympics og Nu Skin eventer.

Jeg bekrefter herved at jeg har modtatt 
OTG´S Code of Conduct og at jeg har lest 
og forstått det og vil rette meg etter det. 
Jeg vil refererer til OTG’S CODE OF 
CONDUCT GUIDE i tilfelle spørsmål."

Dato

Signatur

Denne Code of 
Conduct har blitt 
uavhengig 
produsert av OTG 
og kun Brand 
Affiliates som 
melder seg inn i 
OTG er forpliktet 
til å følge den.
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BRAND AFFILIATE — Enhver person som er autorisert til å selge Nu Skins produkter i henhold til en Brand 
Affiliate-avtale (BAA). Alle produktkjøp er frivillige.                                                                                                                         

BRAND REPRESENTATIVE (BR)— En person som har fullført kvalifikasjonen. Også et generisk uttrykk brukt til 
å referere til alle Brand Representatives og høyere, uavhengig av tittel. For å opprettholde status som Brand 
Representative, må du fullføre minst 4 Building Blocks hver kalendermåned (eller bruke Flex Blocks som substi-
tutt for manglende Building Blocks). Hvis du ikke opprettholder status som Brand Representative, vil alle Brand 
Representatives i ditt team flyttes opp til teamet til din direkte Brand Representative. Du har muligheten til å 
starte på nytt i en begrenset tidsperiode, og, hvis du lykkes, kan du få tilbake Brand Representatives som var på 
teamet ditt, i tillegg til tidligere samlede Flex Blocks. Se vennligst Ytterligere detaljer - Start på nytt, eller kontakt 
din Account Manager for mer informasjon.

HENSIKTSERKLÆRING (LETTER OF INTENT, LOI) -Et dokument eller nettskjema en Brand Affiliate underskriv-
er for å gi Nu Skin beskjed om at vedkommende ønsker å starte kvalifikasjon og bli en kvalifiserende Brand 
Representative. Når en LOI er mottatt og godkjent av Nu Skin, refereres en Brand Affiliate til som en “QBR1” i 
den første kvalifikasjonsmåneden, en “QBR2” i den andre måneden, osv. Hvis en Brand Affiliate har vært en 
kvalifiserende Brand Representative tidligere og ønsker å starte kvalifikasjonen på nytt, må vedkommende 
Brand Affiliate levere en ny hensiktserklæring.

KVALIFISERENDE BRAND REPRESENTATIVE (QBR)—En Brand Affiliate som har levert en hensiktserklæring og 
startet, men ikke fullført, kvalifikasjonen. Se vennligst Build – Kvalifikasjon for flere detaljer.

SALGSVOLUM—Et poengsystem Nu Skin bruker til å sammenligne produktenes relative verdi på tvers av ulike 
valutaer og markeder. Hvert produkt har en spesifikk mengde poeng salgsvolum. Sharing Blocks, Building 
Blocks og Leadership Team Sales Volume består alle av salgsvolum. Salgsvolum er ikke det samme som 
provisjonsberettiget salgsverdi.

BUILDING BLOCK—En måling av salgsvolum. En Building Block regnes bare som fullført når den har 500 poeng 
salgsvolum. En Building Block med mindre enn 500 poeng salgsvolum, refereres til som ufullstendig.

DETALJKUNDE—Enhver som ikke er Brand Affiliate eller medlem og som kjøper produkter enten fra en Brand 
Affiliate eller direkte fra Nu Skin.

DETALJPROFITT - Vennligst se retningslinjer og prosedyrer for eventuelle restriksjoner som gjelder i henhold 
til lokale lover.

TITTEL - Refererer til medlemmers, Brand Affiliates’, kvalifiserende Brand Representatives’ samt Brand 
Representatives’ titler. Brand Representatives’ titler avgjøres av antallet G1 Brand Representatives og Leader-
ship Teams og brukes til å avgjøre antallet generasjoner du skal betales Leading Bonus på. Se vennligst 
tabellen Lead – Titler og Leading Bonus for krav til ulike titler.

LEADERSHIP TEAM (LT)— Dette er G1 Brand Representatives som har oppnådd visse krav til Leadership 
TeamSalesVolume (LTSV) (10k, 20k, 30k, 40k).

LEADERSHIP TEAM SALES VOLUME (LTSV)—En G1 Brand Representatives LTSV er summen av ditt G1–G6 
salgsvolum fra den G1 Brand Representative.

Vedlegg
Ordliste til kompensasjonsplanen
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