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Denna broschyr har 
designats för att 
vägleda dig genom 
de första stegen i din 
Nu Skin business och 
för att kunna ge dig 
den bästa grunden för 
framgång.

OTG är din 
supportorganisation. 
Till skillnad från 
traditionellt 
egenföretagande så är 
du inte ensam.

ICKE-VINSTDRIVANDE FÖRENING - LAG 1/2002 
OTG West Europe Association
Målet med föreningen OTG West Europe är att skapa en miljö där 
Nu Skins Brand Affiliates med gemensamma mål kan dra nytta av 
varandra. Tack vare ett system med gemensamma och enhetliga 
presentationer och utbildningar, kan alla åstadkomma mer än vad 
som är möjligt var för sig.

Välkommen till din nya business

Vad är OTG?
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Relationen mellan 
Nu Skin och OTG
Fristående från Nu Skin Enterprises arbetar OTG enbart med Nu Skin Brand 
Affiliates. För att hjälpa dig i din business har OTG skapat ett inlärnings-sys-
tem kallat System 7 (S7).

Din Business 
partner
 » Vår kapital 

partner
 » Utvecklar 

produkter
 » Tar hand om 

logistiken
 » Tar hand om 

administrativa 
och rättsliga 
procedurer

 » Betalar dina 
provisioner

Din support 
organisation
 » Lär ut affärs 

principerna och 
ett duplicerbart 
system.

 » Organiserar events
 » Tar fram affärs 

material
 » Code of Conduct 

(Se sista sidan i 
detta häfte)
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Mina uppgifter
Min Sponsor
Namn  Mobil 

FB/Messenger  Instagram 

Personlig Info
Mitt Nu Skin ID  Lösenord 

Resurser
Nu Skin Enterprises

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

Nu Skin Kundtjänstcenter

Gratis tel.:  (För beställningar, 
ADR, information, frågor)

E-mail: Klicka på ‘kontakt’ på Nu 
Skin Sveriges websida.

För en mer anpassad support 
kring din affärsverksamhet 
vänligen kontakta din Account 
Manager.

www.otg.global
Din business webbsida för 
support (Logga in: namn på 
innevarande månad engelsk 
stavning)

Andra webbsidor
business.otg.global
looks.otg.global
social.otg.global
health.otg.global

OTG West Europe
Den Europeiska plattformen. Följ 
de senaste nyheterna.

OTG “ditt land”
specifik  information i Facebook 
grupper (ex.vis.: OTG Sverige).
Följ nyheterna i de marknader 
som är av intresse för dig.
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Registreringsprocessen

Online

Gå till www.nuskin.
com - Välj din 
hemma marknad: 
Sverige  (eller annan) 
Välj “REDO ATT 
REGISTRERA DIG?”

Välj “Registrera dig 
som distributör” och 
sedan “Gå vidare 
till registreringen”. 
Du kommer att 
behöva din sponsors 
ID-nummer för att 
kunna registrera 
dig. Anteckna vilket 
ID-nummer du får.

Din första order

Din första order av produkter är mycket 
viktig: Du kommer inte bara prova det 
breda utbudet av kvalitetsprodukter, 
den kommer också vara en del av din 
framtida “Starta-upp”-story.

Kom ihåg att detta är en duplicerings-
verksamhet; därför bör du vara coacha-
ble och tänka på att din order är det för-
sta steget in ditt affärsbyggande.

För att säkerställa en bra start på din 
affärsverksamhet är det bäst att prova 
och uppleva en variation av produkter i 
första hand. Din sponsor hjälper dig att 
välja ut produkter för dina behov och 
intressen.

Nu Skin har satt ihop business builder 
kits med de bästa produkterna att star-
ta med.

Få betalt

Ladda ner “Distributor Agreement Form 
SE /Distributöravtalet” och “Formulär 
för affärsrörelse med uppgifter om ny 
affärsenhet”. Du finner dessa under 
“Office - Bibliotek. Fyll i formuläret och 
skicka in det till Nu Skin.

Registrera din prenumerationsorder 
“Automatic Delivery Reward” (ADR):

Nu Skin erbjuder ett mycket förmånligt 
lojalitetsprogram. Genom att registrera 
en ADR kommer du att få dina produk-
ter levererade till ditt hem månadsvis 
och du får 20-30% produktpoäng som 
kan lösas in mot gratis produkter!

Du kan ändra innehållet i din ADR när 
som helst.
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Checklista för att komma igång
Att ha en checklista är avgörande för din framgång.

  Registera dig som Brand Affiliate och köp 
ditt startpaket.

  Boka ett möte inom 24(max 48) 
timmar med din sponsor för din första 
presentation (off-line, on-line)/ Product 
showcase / lägga ut på socialamedia 
(SoMe posting).

  Bekanta dig med arbetsflödet i System7, 
gå igenom detta häfte med din sponsor.

  Anmäl dig på OTG-S7 email lista på www.
otg.global. Gå med i OTG West Europe and 
lokala OTG grupper på FB.

  Se på möteskalendern på www.otg.
global efter möten/events i ditt område. 
(BB, FST, Expand, Product Expo). Se efter 
affärsmaterial i OTG Store inne på www.
otg.global.

  Bli din egna bästa kund genom att ersätta 
produkter i ditt hem med Nu Skin och 
Pharmanex produkter. (Bli en produkt av 
produkterna)

 Lägg upp din månatliga ADR order.

  TTP – Talk To People!

Take action
 

now!
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looks.otg.global
business.otg.global

social.otg.global
health.otg.global

Börja på rätt sätt Det finns olika sätt att starta din verksamhet  på. 
Oavsett vilket som fungerar bäst för dig så är de 
grundläggande principerna är de samma.

Produktpresentation
Stor 
verksamhet 

Pharmanex /  
Scanner

Sociala 
medier
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looks.otg.global
business.otg.global

social.otg.global
health.otg.global

looks.otg.global
business.otg.global

social.otg.global
health.otg.global

SYSTEM 
Arbetsflöde
1 Mål

2 Kontakter

3 Bjuda in

4 Presentera

5 Följa upp

6 Komma igång

7 Team Work
Detta är grundstenarna för din framgång och var och en fokuserar på att driva din affärsverksamhet 
framåt.

Sätt dina första mål; både kort- 
och långsiktiga. Skriv ner dem 
med ett tydligt slutdatum.

Skriv din kontaktlista 

Att bjuda in är som en bio 
trailer - skapa nyfikenhet!

7
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1. Mål
De flesta människor sätter upp mål, men endast framgångsrika personer fullföljer dem.
Skillnaden mellan en tynande och en blomstrande verksamhet är uppsatta mål och vi kommer att 
visa dig hur du kan förverkliga dina mål.

Varför Nu Skin? Vad är din motivation? 

Vad har du för finansiella mål?
Hur mycket BEHÖVER jag tjäna i min Nu Skin verksamhet per månad?

Om 4 månader: Om 1 år: Om 5 år

Hur mycket VILL jag tjäna i min Nu Skin verksamhet per månad?

Om 4 månader: Om 1 år: Om 5 år

Hur mycket tid är jag villig att lägga ner på min verksamhet/vecka för att nå det jag BEHÖVER tjäna?

Om 4 månader: Om 1 år: Om 5 år

Hur mycket tid är jag villig att lägga ner på min verksamhet/vecka för att nå det jag VILL tjäna?

Om 4 månader: Om 1 år: Om 5 år

Dela denna information med din sponsor och/eller andra uplines. De är alla där för att stötta dig 
så att du kan nå dina mål. Kom ihåg att det måste finnas en balans mellan den tid du är villig att 
investera i din verksamhet och dina mål. Framgången kommer genom hårt arbete, engagemang 
och tålamod.

Vad vill du?

Extra inkomst 
(försäljning)

Ekonomisk 
flexibilitet (bygg 
ett nätverk)

Denna månad:

Denna månad:

Denna månad:

Denna månad:
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Rutorna med 10.000+, 20.000+, & 30.000+ är Leadership Team:
Ett Leadership Team är en säljledare i G1 (Breakaway Executive) som har uppnåt vissa milstolpar i 
försäljningsvolym i sitt Leadership Team (10k, 20k, 30k, 40k) under en kalendermånad.
Leadership Teamets försäljningsvolym är summan av all försäljningsvolym i Leadership Teamets grupp, 
plus försäljningsvolymen på Leadership Teamets G1-G5 

För att kvalificera sig som en 
Presidential Director (Team 
Elite) behöver du 6 frontlines och 
fyra Leadership Team. Samma 
tre som en Executive Brand 
Director (Blue Diamond) och 
dessutom ett fjärde Leadership 
Team med minst 40.000 LTSV.

Titta på videon med titeln “Get started” på din lokala www.otg.global för mer information om Nu 
Skins kompensationsplan Se ordlistan i slutet av detta häfte för förtydliganden om förkortningar.

Lead!

PARTNER DIRECTOR

Brand 
Partner 
(Gold) Senior 

Brand Partner 
(Lapis)

Senior 
Brand Director 

(Diamond)

Executive 
Brand Partner 

(Ruby)

Executive 
Brand Director 
(Blue Diamond)

Brand Director 
(Emerald)

Viktiga steg
Det finns några viktiga steg mot dina mål som definieras i Nu Skins kompensationsplan och vart 
och ett hjälper dig att fokusera på att driva din verksamhet framåt.
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+43% förtjänst på detaljhandel

Månadsgenomsnitt

Månatlig genomsnittsprovision 
för varje titel/nivå

Årlig genomsnittsprovision

Genomsnitt i % på Brand 
Affiliates (Distrib) som 
kvalificerar för provision
Genomsnit i % av Sales 
Leaders och över

*REF.: 1. Brand Affiliate Active Dist (ej- exec) / 2. Qualifying Sales Leader (Q Exec.) / 3. Provisional Sales Leader (Prov. 
Exec) / 4. Brand Representative (Executive) / 5. Brand Partner (Gold) / 6. Senior Brand Partner (Lapis) / 7. Exec Brand 
Partner (Ruby) / 8. Brand Director (Emerald) / 9. Senior Brand Director (Diamond) / 10. Exec Brand Director (Blue 
Diamond)

Provisioner till distributörer i EMEA 2016 (belopp i USD)

Informationen visar månads- och årsbelopp. Den genomsnittliga växelkursem 2016 för 1 US-dollar var 0.90400 euro. En 
komplett sammanfattning av intäkter på varje nivå i Kompensationsplanen finns på:
https://www.nuskin.com/content/dam/eu-library/CompPlanExtended/DCS/distributor_compensation_summary-all-
EMEA.pdf 

Var ser du dig själv? Bestäm vilken 
Executivenivå (pintitel) du kommer att ha om:

Årsgenomsnitt

120 dagar

Titel* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 år 2 år 5 år

Gör en handlingsplan
Med dina ekonomiska mål definierade är det dags att göra din handlingsplan. 
I den här processen kommer du att arbeta nära din sponsor och dina uplines 
för att komma igång med din resa mot dina mål.

Till exempel: 
• Hur många 

nya namn på 
min lista?

• Hur många 
företags-
presentationer?

• Hur många pro-
dukt demos?
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Din väg till framgång börjar med att bli en 
Brand Representative. 

För att kvalificera dig som en Brand Representative behöver du endast se till att vara en aktiv dis-
tributör med en volym på 100 PSV (Personal Sales Volume) eller mer på ditt personliga ID-nummer 
samt ha en volymökning i GSV (Group Sales Volume) i din organisation.
Konsultera din sponsor / uplines om hur du startar din kvalificering så snabbt som möjligt.
Du hittar mer information om kvalificeringen och kompensationen i ordlistan Appendix - Kompensa-
tionsplan i slutet av detta häfte och i Nu Skins Kompensationsplan.

Starka Sales Leaders (Executives) maximerar sina provisioner genom att ha 
månadsvolymer på minst 100 PSV och 3000 GSV. Vi rekommenderar att du 
har så mycket som möjligt av denna volym genom ADR:er.
Starkt företagsbyggande kräver en kombination av att utveckla ledare och 
skapa en solid kundbas. Att hjälpa dina nya ledare att säkra en stabil volym 
på 3000 poäng i GSV från deras första månad som Brand Representative 
hjälper både dig och dem att bygga en solid verksamhet.
Fokusera på de aktiviteter som får din verksamhet att växa och ta dig när-
mare dina mål. För att hålla dig på ett stabilt spår är det en bra idé att sätta 
mål för aktiviteter som driver volym och människor in i din organisation. Du 
kan sedan dela upp det i veckovisa och dagliga mål.

Vägen till framgång
Att nå nivån Executive Brand Partner (Ruby Executive) är för många det första 
stora steget på vägen för att nå sina ultimata mål. Tala med din sponsor om 
att göra en “framgångsplan” för dig. Ett populärt verktyg är 120-dagars Ruby 
Journal.

Som Executive 
Brand Partner 
(Ruby Executive) 
kommer du att 
kunna delta i Nu 
Skin Success Trips!

*För mer information, se 
Terms and Conditions 
för the Success Trip.



FSB  14 2. GÖR DIN KONTAKTLISTA

2. Gör din kontaktlista
Att skapa en värdefull kontaktlista är till stor hjälp för att lägga grunden 
för framgång. Skriv nu ner namnen på alla i ditt FAVN-nätverk (familj, 
affärskontakter, vänner, och närmiljö), inklusive dina sociala medier, och 
tänk på vem som kan få nytta av ditt företag och / eller dina produkter. 
Du kan hitta personer som tycker om att ta hand om sig själv och sitt 
utseende, människor som är oroade över åldrande eller specifika 
hudproblem, eller personer som vill ha en extra inkomst. Du kommer 
också att stöta på människor som söker en total karriärsförändring och 
är redo att vidta åtgärder på allvar. I din bekantskapskrets kan det finnas 
personer som med hjälp av Nu Skin kommer att kunna förbättra sina liv, 
ekonomiskt och/eller i form av personlig utveckling.

DAGS ATT KOMMA IGÅNG (FNAC) 
Kontakta de mest driftiga personerna i dina nätverk.

VÄNNER FAMILJ

PLATTFORMAR

AFFÄRSKON-
TAKTER NÄRMILJÖ

Kom ihåg att skapandet 
av din kontaktlista 
är en åtgärd som 
lägger grunden 
till en målinriktad 
verksamhet. Människor 
som genomför sina 
planer är de som når 
framgång. Gör det idag!

Gör det 
idag!

Engagera dig i dina sociala plattformar
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Skriv en lista på de mest driftiga kontakterna 
inom de fyra nätverken.

FAMILJ

AFFÄRSKONTAKTER

VÄNNER

NÄRMILJÖ

Gör lista över alla personer i ditt nätverk och förmarkera personer för verksamheten och / eller produkterna.

Identifiera: Vem är han/hon? Varför kom du att tänka på honom/henne? Affärsmöjligheten och/eller produkterna? 
Vad sa han/hon?
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3. Bjud in
Syftet med att bjuda in är att göra ditt prospekt tillräckligt nyfiken för att vilja veta 
mer om vad du har att erbjuda honom/henne. Föreställ dig att din inbjudan är 
som en filmtrailer, när du sett den så vill du se hela filmen.
För att veta vad du kan erbjuda de personer du bjuder in måste du sätta dig in i 
deras situation. Vad i sina liv är dom inte nöjda med ? Ett otryggt/osäkert jobb, 
rynkor, acne, ingen energi/trött eller så kanske de behöver en extra inkomst ? 
Kom ihåg: Var alltid fokuserad på den andra personens behov och hur du och den 
möjligheten du erbjuder kan lösa dennes behov och problem.

Bestäm dig för vad du vill bjuda in personen till
• Att lära mer om produkterna ?
• En produkt presentation ?
• Din kundgrupp på Facebook ?
• En scanning med Biophotonic Scanner ?
• En LumiSpa demonstration vid ditt köksbord ?

För mer information om affärsmöjligheten ?
• En öppen BB på ett hotell ?
• En BB på video, online eller ett webinar ?
• Ett personligt möte över en kopp kaffe ?

Här får du tips:
Var kortfattad gå inte in på detaljer, syftet är att få dom intresserade att boka en 
tid för en presentation 
Bjud bara in trevliga och ärliga människor.
Var entusiastisk (men inte överentusiastisk).
Lyssna mer än du pratar.
Var inte rädd för frågor –de kommer att besvaras i nästa steg– presentationen

De 5 stegen i inbjudan
• Starta dialogen - Var artig.
• Ge en komplimang - Alla tycker om en komplimang, lyft fram personen.
• Skapa nyfikenhet.
• Var engagerad (commitment) - Bekräfta den bokade tiden.
• Ha kontroll över samtalet - Var kortfattad, gå inte in på detaljer, gör honom/

henne nyfikna på att vilja veta mer.

Du kan få fler råd och tips om hur man bjuder in från några av de mest framgångs-
rika ledarna i ‘Kom igång’på www.otg.global
Om du använder sociala medier i din business, hittar du mer information om 
attraktionsmarknadsföring på nästa sida

En vis person 
sade en gång: 
“Sälj problemet 
du löser, inte 
produkten”.

Samma prin-
ciper gäller 
oavsett om du 
arbetar genom 
sociala media, 
produktvisning 
eller affärspre-
sentationer 
när du erb-
juder affärs-
möjligheten 
eller produkter
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Bli bekant med attraktionsmarknadsföring

Attraktionsmarknadsföring är användningen av marknadsföringstekniker sär-
skilt designade för att visa kunderna vad du gör och vilken nytta en service eller 
produkt kan ge dom innan dom köper de - Facebook.
Attrakionsmarknadsföring handlar om att kunderna ska hitta dig, istället för att 
du hittar dem.
Attraktionsmarknadsföring skall vara väl genomtänkt och inte automatiserad. 
Bekanta dig med Nu Skin’s Sociala Media Guidelines (se You Tube video “Nu 
Skin EMEA Social Media Guidelines”).
Människor tror ofta felaktigt att vi ska marknadsföra våra produkter eller Nu 
Skin’s varumärke på sociala nätverk, medan de i själva verket ska marknadsföra 
SIG SJÄLVA: den verkliga produkten är DU.
För att du ska få människor att köpa av dig, så måste dom först känna, upp-
skatta och lita på dig. Börja med att skapa en publik, lägg till människor som 
delar samma intresse (inte bara dina vänner eller Nu Skin Brand Affiliates/Dis-
tributörer).
När du kommunicerar med dina följare, måste du ha en strategi som du håller 
fast vid när du lägger ut intressant material. Var dig själv och bygg ditt eget 
varumärke: Låt dig inspireras av andra, men kopiera dem inte. Var den bästa 
versionen av dig själv, inte den näst bästa versionen av någon annan.
När du postar på sociala medier variera och posta olika inlägg: Personliga  
(du, ditt sociala liv, din livsstil), affärsrelaterade inlägg, informativa, inlägg som 
beskriver effekten av våra produkter, och roliga inlägg (t.ex. en bild på dig och 
dina Brand Affiliates (distributörer) när ni har roligt).
För att lära dig hur du kan bygga din affärsverksamhet med hjälp av sociala 
medier kan du gå in på www.otg.social.global (lösenord innevarande månad på 
engelska).

Du kommer 
att attrahera 
människor som 
vill identifiera 
sig med hur 
du är och hur 
du jobbar: 
Människor som 
delar din filosofi 
kommer att 
attraheras av 
din livsstil och 
framförallt av 
VEM DU ÄR!

Attrak
tions-

marknadsföri
ng



FSB  18 3. BJUD IN



Hantera invändningar
Invändningar tyder helt enkelt på att ditt prospekt behöver mer information, 
det är ett bra tecken! Det är vanligare att ditt prospekt har invändningar än att 
de inte har det. Det är en helt naturlig del av vår affärsmodell. Var professio-
nell och ta aldrig invändningar personligt.
Det bästa sättet att besvara en fråga som kommer upp vid inbjudan är att 
helt enkelt att säga “bra fråga, det är därför jag vill boka ett möte med dig 
offline/online när vi båda har mer tid, då kan jag presentera affärsmöjligheten 
för dig / demonstrera produkter / visa mera”... På detta sätt kan du vända en 
skeptisk person till en nyfiken person som gärna vill boka en tid.
Var aldrig rädd för frågor, det finns alltid ett svar. Om du inte kan svara där 
och då, var ärlig och tala om att du inte har svaret men att du ska ta reda på 
det. Vänd dig till din sponsor / up-line / företaget för hjälp och kontakta ditt 
prospekt när du har svaret på frågan.

DE 4 VANLIGASTE INVÄNDNINGARNA

Jag har inte tid
Du svarar:
Jag förstår att du är upptagen. 
Men om jag kan visa dig hur du 
kan bli framgångsrik på den tid du 
har, skulle du bli intresserad då ?

MLM 
Du svarar:
Får jag fråga vad du har för erfarenhet 
av nätverksmarknadsföring ?
Gå inte i försvar
Ge positiva fakta om Nu Skin

Jag har inte råd
Du svarar:
“Du vill verkligen starta en 
affärsverksamhet, men du är 
bekymrad över investeringen ?”
Det handlar om att tjäna pengar, 
inte att spendera pengar!

Jag har ingen erfarenhet 
av försäljning
Du svarar: PERFEKT!!!
De flesta av de mest framgångsrika ledarna 
hade ingen tidigare erfarenhet av försäljning
Vi har ett väl beprövat system som fungerar.

Leverage Deltid
Systemet  Team

Utmärkelser NYSE
Forbes  34 år
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4. Konsten att presentera
När du presenterar affärsmöjligheten för din kontakt ska du hålla det 
enkelt. Vi använder en standardiserad och och av Nu Skin godkännd 
presentation, som du kan ladda ner från www.otg.global (lösenord: in-
nevarande månad på engelska).

Olika sätt att presentera kan vara
Ett personligt möte med din prospekt, ensam eller tillsam-
mans med din sponsor.
Bjuda in din prospekt till ett öppet OTG möte (BB).
Posta på sociala medier.
Skype, FB Messenger; etc.
Produkt demo / Showcase / Expo.
Bjud in din prospekt till en online 
presentation, och använd en inspelad 
presentation på ditt språk (eller din prospekts språk)

http://business.otg.global - Go For Your Business
http://social.otg.global - Digital days
http://looks.otg.global - Go For Your Looks
http://health.otg.global - Health One Team Global Parmanex/ Biofotonic 
scanner fokus

Vi rekommendera starkt att din sponsor är med vid dina första 
tre till fem presentationer. Det är helt enkelt det bästa sättet att 
snabbt starta din verksamhet och tjäna pengar samtidigt som du 
lär dig hur. 

Avslut

Efter en affärspresentation, använder 
du BB part II som ett stöd för avslut 
och förtydligande (du finner den på 
www.otg.global).
Ställ frågor som bekräftar förtydligar.
OBS! Boka alltid ett uppföljningsmöte 
inom 48 timmar efter din presenta-
tion / demo, om möjligt tillsammans 
med din sponsor / partner

Arbeta 
tillsammans 

med din sponsor
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5 Följa upp
‘Pengarna ligger i uppföljningen’

Det bästa sättet att följa upp är att fråga när och hur din kontakt vill gå vidare.
Du ska alltid hålla kontakt och se till att du har ett bokat möte för nästa steg (oav-
sett om det är ett personligt möte, ett telefonmöte eller ett möte på skype). Det kan 
krävas två eller flera uppföljningsmöten med din kontakt innan han/hon vill starta 
upp sin verksamhet, så ha tålamod. 
Om din kontakt verkar öppen men inte redo att starta verksamhet fråga om det 
är ok för honom/henne att du följer upp (Är det ok att jag håller dig informerad...).
Det är också viktigt att du avbryter uppföljningen om personen inte är intresserad
Fråga om det är ok om du kontaktar dem igen vid ett senare tillfälle för att se 
om det är bättre timing för dem då. Du erbjuder en fantastisk möjlighet, men din 
framgång är inte beroende av att en person går med i ditt team eller inte.
Ett ‘nej’ kan faktiskt vara bättre än ett ‘kanske’ var inte rädd för att be om ett tydligt 
svar (det sparar din tid).
När din kontakt har bestämmt sig, ge honnom/henne denna lilla grå Fast Start 
Booklet, och börja gå igenom de första stegen i registrering och lägg den första 
ordern.
Boka tid för en affärspresentation som din nya Brand Affiliate (distributör) kan bju-
da in prospekts till. Boka också in nästa lokala OTG S7 Workshop (FST) möte för 
grundläggande träning och för att möta andra OTG kollegor. Visa www.otg.global 
och möteskalendern.

Lär känna din upline. De är där för att hjälpa dig.

UPLINE SÄLJLEDARE KONTAKT INFORMATION

UPLINE EXECUTIVE BRAND PARTNER (RUBY)

UPLINE EXECUTIVE BRAND DIRECTOR (BLUE DIAMOND / TEAM ELITE)

Hjälp din 
nya partner 
att starta 
sin affärs-
verksamhet på 
ett tydligt och 
enkelt sätt.

Sponsor

Sponsor

Sponsor

Namn

Namn

Namn

Telefon

Telefon

Telefon

Email

Email

Email
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6. Komma igång  
När du har registrerat en ny affärspartner gör följande:

1. Hjälp honom/henne att lägga den första ordern.
2. Lär honom/henne att förmedla dessa högkvalitativa produkter till en 

slutkonsument på socialamedier eller på ett möte
3. Lär honom/henne hur ADR fungerar, och hjälp till att skapa en ADR-order 

(helst på 100 PV/ månad)
4. Se till att han/hon får en egen Fast Start Booklet.
5. Visa OTG websida och hjälp ditt prospekt att registrera sig på OTGs 

maillista, och bjud in honom/henne till den lokala OTG Facebook gruppen.
6. Gå igenom de 7 punkterna i denna FSB tillsammans (börja jobba med mål 

och kontaktlista).
7. Schemalägg era möten och visa hur man ser var nästa OTG möte kommer 

att vara (OTG möteskalender). Förklara vad BB, Produkt expo, FST S7 
Workshop är. kom ihåg att ju fler människor du bjuder in till möten, desto 
större blir möjligheten att din verksamhet växer fort och starkt.

8. Bjud in din nya partner att se BB II – komma igång träning, online eller 
offline. 

7. Teamwork
Alla vinner när vi jobbar tillsammans
Bygg djupet i din verksamhet genom att gemensamt driva linjerna i dina Brand 
Affiliates’ (distributörers) nätverk.
Respektera dina Nu Skin kollegor vid varje möte och utbildning.
Vi följer Code of Conduct och de fyra principerna för att vara en OTG Team Player
Duplicering: Lär, använd och lär ut systemet. Börja använda principerna för 
framgång och gör bara sådant som andra kan duplicera. Fråga inte dig själv om 
det fungerar, utan fråga dig själv om det kan dupliceras.
Edifiering: Gör det till en vana att alltid tala i positiva ordalag för att lyfta fram hur 
mycket du värdesätter de olika delarna I verksamheten och personer som hjälper 
dig på vägen att nå framgång.
Respektera sidelines: Vi tillhör alla samma familj så låt oss respektera och upp-
muntra varandra. Prata positivt med dina sidelines och lyft fram deras upline.
När du får ett problem eller en utmaning, kom ihåg att endast diskutera detta med 
din egen upline eller företaget.
Konsultera: Ge fortlöpande vägledning till dina Brand Affiliates (distributörer). Det-
ta innebär bland annat att sätta mål och att följa upp det som din partner har gjort.

Hur vi når 
framgång 
med Nu Skin.

Nu är du redo 
att börja din 
verksamhet 
och att få dina 
första Brand 
Affiliates 
och kunder 
på plats.
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7 CORE HABITS SOM LEDER TILL 
FRAMGÅNG
1. Var 100% Produktanvändare.

• Ha alltid 25 produkter eller fler i ditt hem.
2. Gör 15 personliga presentationer eller mer varje månad.
3. Skapa 2 eller fler nya personliga kunder/ ADR:er varje månad.
4. Uppnå 3000 GSV eller mer före den 15:e varje månad.
5. Läs/Lyssna till en av OTG rekommenderad bok/audio varje dag.
6. Delta på så manga OTG och Nu Skin event som möjligt.
7. Var en Team Player.

• Duplicering.
• Edifiering.
• Respektera Sidelines: Ingen Crosslining.
• Konsultation.

System 7 rekommenderad bok och 
audiolista 
Konferenssamtal / Webinars
• På engelska, spanska och franska. Se schema och program på www.otg.

global under ‛Webinars’ 

Böcker

• 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

Detta är en 
CORE ledares 
vanor. Är du en 
CORE ledare?
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Denna up-
pförandekod 
har oberoende 
producerats av 
OTG och endast 
Brand Affiliates 
(distributörer) 
som  ansluter till 
OTG ska följa den.

OTG Kodex
1. Jag bedriver min Nu Skin verksam-

het i linje med OTG:s vision och 
mission.

2. Jag behandlar alltid alla team med-
lemmar och deras kontakter med 
stor respekt.

3. Jag strävar efter att vara lojal, en 
‘Produkt av Produkterna’ jag föregår 
med gott exempel genom att byta 
ut alla konkurrerande produkter för 
personligt bruk i mitt hem till pro-
dukter från Nu Skin.

4. Jag upprätthåller en positiv och 
upp muntrande attityd som speglar 
OTGs värderingar. Jag visar respekt 
för andra genom att undvika an-
vändning av negativa ord och han-
dlingar.duplicering, använder jag 
enbart det officiella

5. Jag lyfter fram min sponsor/mentor 
och andra ledare och grupper. Jag 
uppmuntrar mina kollegor att ar-
beta för en gemensam tillväxt och 
framgång tillsammans med sina 
ledare. Jag agerar ansvarsfullt med 
att utbilda och leda genom att föregå 
med gott exempel. Jag stödjer och 
uppmuntrar alla Brand Affiliates 
(distributörer) som visar enga-
gemang för denna verksamhet.

6. Jag fortsätter att lära och utveck-
las genom att följa de riktlinjer som 
beskrivs i OTG utbildningsmaterial. 
Dessa finns att hämta på www.otg.
global. För att förenkla duplicering, 
använder jag enbart det officiella 
standardiserade materialet från 
OTG.  

7. Jag säljer eller köper aldrig Nu 
Skins produkter på Ebay, Amazon, 
personliga hemsidor, eller andra 
liknade online-miljöer.

8. Jag rekryterar endast de som inte 
är aktiva i Nu Skin. Jag uppmuntrar 
aldrig aktiva Brand Affiliates (dis-

tributörer) eller  prospekt att byta-
grupp. Detta inte är acceptabelt 
beteende under några omstän-
digheter.

9. Jag deltar inte i eller rekommen-
derar nätverksmarknads- förings-
företag eller produkter, och an-
vänder mig aldrig av OTG eller 
Nu Skin kontakter för att främja 
sådana verksamheter eller produk-
ter. Jag intygar härmed att jag per-
sonligen inte kommer att utnyttja 
några utbildningsprogram, online 
eller offline kurser. CD-skivor, film-
er, böcker.

10. Jag håller med om att problem eller 
konflikter endast bör diskuteras 
med min upline eller företaget, al-
drig med downlines eller sidelines.

11. Jag uppträder på ett rent, snyggt 
och professionellt sätt och respek-
terar tillämplig klädkod.

12. Jag strävar efter att delta på alla 
av OTG rekommenderade System 
7 event inklusive Business Brief-
ing System 7 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 an-
gående frågor om detta.  

Datum

Signatur
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Månad 1 LOI Generera 1,000 GSV och 100 PSV eller mer
Månad 2 LOI Generera 1,500 GSV och 100 PSV eller mer
Månad 3 LOI Generera 2,000 GSV och 100 PSV eller mer

Appendix
Ordlista Kompensationsplan

BRAND AFFILIATE - En person som är auktoriserad att sälja Nu Skin’s produkter i enlighet med 
distributörsavtal (Seller Agreement SA). Alla inköp av produkter sker frivilligt.
SALES LEADER (SL) - En säljledare (SALES LEADER) är en Brand Affiliate som har genomfört sin 
kvalificering.
LETTER OF INTENT(LOI) - Avsiktsförklaring är ett dokument eller online meddelande där en Brand 
Affiliate meddelar Nu Skin sin avsikt att kvalificera för att bli en Sales Leader. När Nu Skin har tagit 
emot och godkännt avsiktsförklaringen blir Brand Affiliaten förklarad att vara “LOI” i sin första kval-
ificeringsmånad, och Q1 i sin andra månad.
QUALIFYING SALES LEADER (QSL) - En Qualifying Sales Leader är en Brand Affiliate (distributör) 
som lämnat in sin avsiktsförklaring (LOI) och påbörjat sin kvalificering.

Hänvisar till Nu Skins kompensationsplan

SALES VOLUME - försäljningsvolym (Sales Volume) refererar till poäng ett värdesystem vi använder 
för att jämföra produkternas relativa värde mellan olika valutor och marknader. Varje produkt står för 
en viss mängd poäng av försljningsvolymen. Försäljningsvolymen skilljer sig från det provisionsbase-
rade försäljningsvärdet.
GSV (Group Sales Volume) - Gruppen består av dig och alla dina kunder, medlemmar, Brand Affiliates 
(distributörer) och Qualifying Sales Leader. Dina Sales Leader (Executives) och deras grupper ingår 
inte i din grupp. All försäljning i din grupp bidrar till gruppens provisionsbaserade försäljning (GCSV)
CSV (Commissionable Sales Value) - Är det provisionsbaserade värdet av de produkter som köps 
från Nu Skin. Commissionable Sales Value är grunden för beräkning försäljningskompensationen och 
är baserad på den lokala valutan på den marknad där produkten är såld.
RETAIL CUSTOMER - är en kund som inte är Brand Affiliate (distributör) eller medlem, som köper 
produkten från en Brand Affiliate (distributör) eller direkt från Nu Skin.
RETAIL PROFIT - Är den vinst du gör i skillnaden mellan dina totala kostnader ( inklusive kostnader för 
frakt etc) och priset du säljer produkten för.
TITEL - bestämma av hur många linjer och ledargrupper du har, för att bestäma hur många nivåer 
som du kan betalas ledarskapsbonus på.
LEADERSHIP TEAM (LT) -Ett Leadership Team är en säljledare i G1 (Breakaway Executive) som 
har uppnåt vissa milstolpar i försäljningsvolym i sitt Leadership Team (10k, 20k, 30k, 40k) under en 
kalender månad. Leadership Teamets försäljningsvolym är summan av all försäljningsvolym i Leader-
ship Teamets grupp, plus försäljningsvolymen på Leadership Teamets G1-G5 
LEADERSHIP TEAM SALES VALUE (LTSV) - Är summan av all försäljningsvolym i ett Leadership 
Teams grupp plus försäljningsvolymen på Leadership Teams G1 - G5.
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