
Denna uppförandekod har oberoende producerats av OTG och endast Brand Affiliates som ansluter till OTG ska följa den.  

 

Mission: OTG:s mission är att utveckla framgångsrika ledare, genom att tillhandahålla ett beprövat globalt 
system baserat på: Medverkan, Ärlighet, Ansvarighet, Integritet och Respekt  

Vision: OTG:s vision är att skapa en enastående global organisation, som genom: Lagarbete, Vägledning 
och Stöd gör det möjligt för enskilda personer att utveckla ett lönsamt internationellt Nuskinföretagande  

CODE OF CONDUCT 

1. Jag bedriver affärer i linje med OTG vision och mission. 
 
2. Jag behandlar alla teammedlemmar och deras kontakter med respekt hela tiden. 
 
3. Jag strävar efter att vara en lojal "produkt av produkterna" och ha NU Skin produkterna i mitt hem. 
 
4. Jag upprätthåller en positiv attityd som speglar OTG. Jag undviker att använda negativa ord och 
handlingar. 
 
5. Jag lyfter fram min sponsor, andra ledare, Brand Affiliates och grupper. Jag agerar ansvarsfult med att 
utbilda och leda genom att föregå med gott exempel.Jag stödjer och uppmuntrar alla Brand Affiliates som 
visar engagemang för denna verksamhet. 
 
6. Jag fortsätter att lära och utvecklas genom att följa riktlinjerna i OTG utbildningsmaterial. För att förenkla 
duplicering använder jag enbart det officiella standardiserade materialet från OTG. OTG materialet är 
godkännt av Nu Skin Compliance Department. 
 
7. Jag köper eller säljer aldrig Nu Skin produkter på Ebay, Amazon eller liknande plattformar 
 
8. Jag rekryterar endast de som inte är aktiva i Nu Skin. Jag uppmuntrar aldrig aktiva Brand Affiliates eller 
prospekts att byta grupp. 
 
9. Jag deltar inte i eller rekommendera andra nätverksmarknadsföringsföretag eller produkter, och använder 
mig aldrig av OTG eller Nu Skin kontakter för att främja sådana verksamheter eller produkter. Jag intygar 
att jag personligen inte kommer att utnyttja några utbildningsprogram online eller ofline, videor eller böcker. 
Notera: Vänligen observera att denna regel (punkt 9) ingår INTE i Nu Skin policy och Procedurer. 
 
10. Jag håller med om att frågor eller konflikter endast bör diskuteras med min upline eller företaget, aldrig 
med downlines eller sidelines 
 
11. Jag uppträder på ett rent, snyggt och professionellt sätt och respekterar tillämplig klädkod.  
 
12. Jag strävar efter att delta på alla av OTG rekommenderade System7 event inklusive Business Briefing, 
System7 workshop, regionala möten, Success Summit och Nu Skin event. 
 
Jag intygar härmed att jag tagit del av OTG kodex riktlinjer, och att jag läst, förstått och kommer att följa 
dem. Jag kommer att hänvisa till OTG kodex angående frågor om detta.  
 



Denna uppförandekod har oberoende producerats av OTG och endast Brand Affiliates som ansluter till OTG ska följa den.  

Name :........................................................... Signature:.................................................... 
Date:.............................................................  


