
 

 

 

LINII DIRECTOARE PRIVIND CODUL DE CONDUITĂ 

OTG 

 

Misiune: Misiunea OTG este să dezvolte lideri OTG oferind un sistem global dovedit bazat 
pe contribuţie, onestitate, responsabilitate, integritate şi respect. 

Viziune: Viziunea OTG este crearea unei organizaţii globale unice prin munca în echipă, de 
mentorat şi de sprijin, responsabilizând oamenii să creeze afaceri profitabile internaţionale 
Nu Skin. 

 

Orice partener afiliat al mărcii Nu Skin se poate alătura OTG, indiferent de linia superioară sau de 

sponsorul pe care îl are, atâta timp cât este de acord să respecte Codul de conduită OTG. 

De ce avem nevoie de un Cod de conduită? Lumea este un loc mare. Pentru a ne spori cu adevărat 

timpul, energia şi eforturile trebuie să lucrăm împreună. Nimeni nu are suficient timp, energie sau 

bani să construiască singur o afacere la nivel mondial. Dacă lucrăm împreună, folosind aceleaşi 

procese şi sisteme ‘System7’ putem avea cu toţii succes! 

OTG reprezintă fundaţia şi cadrul de bază al modului în care lucrăm împreună, al modului în care 

interacţionăm între noi şi a ceea ce reprezentăm pentru ceilalţi oameni. În fluxul de lucru System 7, 

pasul 7 îl reprezintă munca în echipă. Acest document oferă detalii cu privire la sensul Muncii în 

echipă. Modul în care ne comportăm şi acţionăm la nivel local are impact la nivel global. Ghidul 

Codului de conduită nu reprezintă doar un document plăcut de citit; acesta are o importanţă majoră 

pentru succesul nostru. 

Reprezentăm un grup de profesionişti care şi-au luat angajamentul să construiască organizaţii 

extrem de productive bazate pe etică. Acest lucru înseamnă că negăm furtul, minciuna, înşelăciunea, 

subversiunea tacită sau alte acţiuni care în orice mod promovează sau avansează o singură persoană 

în detrimentul multora. 

De asemenea, respectăm cu stricteţe Politicile şi Procedurile Nu Skin. OTG va oferi doar documente 

şi instrumente aprobate în mod legal de Nu Skin. 

 

MEMBRII ONE TEAM GLOBAL SUNT DE ACORD SĂ RESPECTE URMĂTORUL COD DE CONDUITĂ. 

1. Îmi desfăşor afacerea Nu Skin în conformitate cu viziunea şi misiunea OTG. 

Ne desfăşurăm întotdeauna afacerile în mod onest, etic şi oferim încredere. Recrutăm şi lucrăm 

exclusiv cu oameni cinstiţi şi etici. 

Partenerul afiliat al mărcii întotdeauna va informa cu onestitate potenţialii colegi, partenerii afiliați 

ai mărcii şi /sau clienţii cu privire la afacere. Nu transmite informaţii false şi nu promite rezultate 

nerealiste privind beneficiile (pentru afacere sau sănătate) în urma folosirii produselor. 

Partenerul afiliat al mărcii se axează pe dezvoltarea unei relaţii pe termen lung cu potenţiali colegi, 

clienţi, membri şi parteneri afiliați ai mărcii. Satisfacţia şi încrederea acestora reprezintă prioritatea 

noastră principală. 

Partenerul afiliat al mărcii gestionează informațiile confidențiale ale potențialului colaborator, 

afiliatului de marcă și / sau clientului și membrului în conformitate cu GDPR (Regulamentul general 

privind protecția datelor). 

 



 

 

 

 

Partenerii afiliați ai mărcii trebuie să respecte legile din ţara în care îşi desfăşoară activitatea. 

Acesta/aceasta va fi un bun exemplu în mediul său 

2. Tratez întotdeauna cu respect toţi membrii echipei şi persoanele cu care colaborează. 

Tratăm ceilalţi membri ai echipei şi persoanele acestora de contact cu acelaşi nivel ridicat de respect 

pe care ni-l dorim faţă de noi şi persoanele noastre de contact. 

3. Mă străduiesc să fiu un ‚produs loial al produselor’. Am stabilit un exemplu în afacerile noastre 

prin utilizarea produselor Nu Skin în casa noastră. 

Încercăm și folosim produsele Nu Skin pentru a le cunoaște și pentru a le oferi mai multe 

recomandări clienților noștri. Acest lucru înseamnă că folosim cât mai multe produse posibil Nu Skin.  

4. Menţin o atitudine pozitivă şi încurajatoare care să reflecte valorile OTG. Dau dovadă de respect 

faţă de ceilalţi prin evitarea utilizării cuvintelor şi acţiunilor neconstructive (negative). 

Nu vorbim dispreţuitor despre companie, produse, linia superioară, linii paralele sau sistem. 

5. Recunosc sponsorii şi liderii altor parteneri şi grupuri afiliate ale mărcii. Îmi încurajez colegii să 

depună eforturi în vederea creşterii şi obţinerii succesului împreună cu liderii din linia superioară. 

Acţionez cu responsabilitate. Învăţ şi conduc prin puterea exemplului. Susțin şi încurajez toţi 

partenerii afiliați ai mărcii dedicaţi acestei afaceri. 

Susţinem o atitudine pozitiv, loială, veselă şi încurajatoare care reflectă încrederea noastră în 

principiile OTG şi în noi înşine. 

Edificăm întotdeauna sponsorul altor participanţi. Îi încurajăm să-şi urmeze liderii din linia superioară 

pentru a-şi maximiza eforturile. Succesul unei persoane nu este niciodată determinat de sponsorul 

său, ci numai de progresul şi efortul personal. Cu toate acestea, în calitate de sponsori buni, 

considerăm că suntem responsabili să-i învăţăm pe ceilalţi şi să conducem prin puterea exemplului. 

Oferim susţinerea cea mai mare celor care şi-au luat un angajament profund faţă de această afacere. 

Comunicăm cu respect. Nu de-edificăm alte persoane sau afacerile lor. Nu promovăm un ‘nume 

de ECHIPĂ’, nu purtăm niciun fel de însemn de echipă, insignă, eşarfă sau haine 

individualizate. Facem cu toţii parte din ECHIPA NU SKIN. 

Nu acceptăm autopromovarea unei anumite linii inferioare sau echipe. Acest lucru face de asemenea 

parte din Politicile şi procedurile Nu Skin. 

Vorbim despre şi recunoaştem ceea ce recunoaşte Nu Skin: Insigne de recunoaştere, Cercuri de un 

milion de dolari şi Ambasadori NTC. 

Recunoaştem contribuţia şi unicitatea celorlalţi membri ai echipei. Le recunoaştem realizările şi 

căutăm comportamente pozitive. Sărbătorim toate victoriile indiferent cât sunt de mari sau mici. 

6. Îmi continui învăţarea şi dezvoltarea urmând îndrumările reliefate în materialele de instruire OTG 

System 7, care se regăsesc la www.otg.global. Pentru multiplicare, folosesc exclusiv material oficial 

standardizat, aprobat de OTG. 

Pentru construirea afacerii noastre folosim exclusiv prezentări, instrumente şi procese OTG aprobate 

de Nu Skin. 

Nu furnizăm informaţii privind operaţiunile OTG către niciun partener afiliat al mărcii, membru al 

unei echipe care se abate de la principiile sau etica OTG. Nu ajutăm dezvoltarea unui sistem similar 

cu OTG în nicio ţară, cu excepţia cazului în care Consiliul de administraţie al OTG ne dă permisiunea 

în acest sens. Nerespectarea acestei reguli poate conduce la excluderea imediată din OTG. 

Ne construim afacerile prin prospectare şi recrutare continuă a clienților și partenerilor afiliați ai 

mărcii, invitând oamenii să experimenteze stilul de viaţă Nu Skin şi urmând liniile directoare oferite 

de materialele de instruire OTG la www.otg.global. 

Ne asumăm responsabilitatea personală de a solicita o „consultare" din partea liniei superioare. Ne 

asumăm responsabilitatea pentru propria noastră strategie de afaceri și pentru planul de acțiune. 

Nu împărtăşim informaţii cu privire la afacerea noastră, strategia, valorile punctelor, insigne de 

recunoaştere sau alte informaţii din cadrul secţiunii privind volumele şi genealogia funcţiilor 

administrative ale Nu Skin cu nicio altă persoană în afara liderilor liniei superioare directe. 



 

 

Ne lăsăm instruiţi şi utilizăm, sprijinim şi susţinem procesele OTG. 

Ne construim afacerile prin intermediul contactelor personale şi cercurilor de influenţă. Am învăţat 

în timp că recrutarea prin intermediul mass-media cum ar fi e-mailuri cumulative, pagini personale 

de internet, reclame sau alte metode care nu includ contactul personal sunt ineficiente. Aceste 

aspecte sunt de asemenea interzise de politicile şi procedurile Nu Skin. 

 

7. Vânzarea produselor pe site-urile de licitații încalcă Politicile și procedurile Nu Skin și poate 

determina compania să ia măsuri împotriva contului dvs. Astfel de produse nu se califică pentru 

garanția de satisfacție a Nu Skin și nu sunt eligibile pentru restituiri și înlocuiri ale companiei.  De 

asemenea, nu există nicio garanție că acestea sunt produse originale Nu Skin.  

Pe lângă recrutare, activitățile de afaceri ale partenerilor afiliați ai mărcii includ dezvoltarea unei 

baze stabile, pe termen lung, de consumatori prin vânzarea lunară a produselor (prin ADR, ADP sau 

ARO, dacă este disponibil), precum și prin recrutarea altor persoane care să facă același lucru. 

Este interzisă activitatea de vânzare a produselor în magazine tradiţionale mici sau mari de desfacere 

cu amănuntul, prin e-mailuri cumulative, portaluri pe site-uri de socializare, online, reclame sau alte 

metode care nu includ contactul personal. 

8. Nu recrutez decât persoane care nu sunt în prezent active în afacerea Nu Skin. Nu încurajez 

niciodată partenerii afiliați ai mărcii activi sau de perspectivă să schimbe grupurile. Recunosc că 

acest comportament nu este acceptabil în nicio situaţie. 

8a. Tratamentul partenerilor afiliați ai mărcii înregistrați: 

Transferul unui partener de marcă către un alt sponsor prin orice mijloc este interzis în mod expres 

(consultaţi Politicile şi Procedurile Nu Skin). Nu recrutăm decât persoane care nu sunt în prezent 

active în afacerea Nu Skin. Nu încercăm niciodată să atragem o persoană care este activă în cadrul 

afacerii să părăsească un grup pentru a veni în grupul nostru. Nerespectarea acestei reguli poate 

conduce la excluderea imediată din OTG. 

8b. Abordarea invitaţilor: 

Este interzisă în mod expres atragerea unei persoane care este în curs de recrutare şi convingerea 

acesteia să se alăture echipei /afacerii tale în locul afacerii persoanei care o recrutează. 

Exemple: 

În cazul în care un invitat participă la un eveniment şi a fost invitat de către altcineva, şi… 

1. Vă solicită, în calitate de vorbitor să îi fiţi sponsor în locul persoanei care a făcut invitaţia, sau 

2. Îi recomandaţi să vi se alăture dvs. sau altei persoane din echipa dvs. deoarece activaţi la nivel 

‚local’ şi veţi oferi sprijin mai bun (vorbiţi limba, înţelegeţi cultura, titlul de recunoaştere vă 

recomandă ca un sponsor mai bun) 

…nu este cinstit să sponsorizaţi invitatul unei alte persoane, indiferent de existenţa sau inexistenţa 

unei relaţii sau legături anterioare. Singurul răspuns corect este să edificaţi persoana care a făcut 

invitaţia la eveniment şi să o trimiteţi înapoi la persoane respectivă pentru sponsorizare. 

Este posibil să aveţi şi dvs. o persoană de contact de afaceri într-un alt oraş sau ţară care să asculte 

alţi prezentatori…. Cum aţi dori să fiţi trataţi? 

Nu aveţi dreptul să înregistraţi o persoană ca partener afiliat al mărcii Nu Skin fără ştirea sau acordul 

acesteia. 

Amintiţi-vă că sinteți singura persoană care își poate strica afacerea. Lumea este suficient de mare 

pentru ca toţi să reuşim. 

9. Nu promovez, nu recomand sau recrutez pentru alte firme sau produse de marketing de reţea şi 

nu folosesc niciodată contactele OTG sau Nu Skin pentru a promova astfel de firme sau produse. În 

plus, declar pe propria răspundere că nu voi obține profit personal în urma niciunui 

program de instruire, cursuri online sau offline, casete, CD-uri, videoclipuri, cărți 

etc. 

Dreptul de a produce şi vinde instrumente de asistenţă pentru modelul activităţii OTG aparţine 

exclusiv OTG. Oricine încalcă drepturile de autor ale OTG sau participă la copierea ilegală a oricăruia 

dintre aceste instrumente comite încălcări legale şi etice şi este sancţionat cu excluderea imediată 



 

 

din OTG. 

10. Sunt de acord că problemele sau conflictele trebuie discutate doar cu linia mea superioară sau 

cu compania; niciodată cu liniile inferioare sau paralele. 

Orice informaţii conţinute în cadrul volumelor şi genealogiilor Nu Skin (V&G) au ca scop să fie 

comunicate doar sponsorului dvs. sau liniei superioare în scopul consultării. Comunicarea acestor 

informaţii cu liniile paralele sau inferioare este considerată crosslining. 

Nu fiţi descurajatori, nu vorbiţi cu dispreţ sau negativ despre afacerea sau provocările afacerii dvs. 

cu nimeni altcineva decât cu sponsorul dvs., liderii din linia superioară sau managerii corporativi. 

11. Îmi menţin aspectul şi ţinuta curată, îngrijită şi profesionistă. 

Ne îmbrăcăm în conformitate cu ţinuta de afaceri clasică pentru toate evenimentele şi întâlnirile de 

afaceri. Evităm îmbrăcămintea sau aspectul extravagant. Îmbrăcămintea transparentă este 

inadecvată. 

12. Mă străduiesc să particip, oricând este posibil, la toate evenimentele OTG recomandate de 

System 7, inclusiv rapoartele de afaceri, workshop-urile System 7, evenimentele regionale, Summit-

uri de succes /Olimpiada succesului şi evenimentele Nu Skin.   

Evenimentele din cadrul OTG vor fi afişate pe pagina www.otg.global. Orice aţi postat pe această 

pagină de internet reprezintă o reuniune DESCHISĂ şi prin urmare orice partener afiliat al mărcii sau 

invitat poate participa. 

Toate veniturile provenite de la aceste evenimente vor fi depuse în contul bancar al Consiliului de 

conducere din zona locală (ALC). Aceste fonduri nu vor fi niciodată folosite pentru cheltuieli personale 

sau pentru profitul personal. 

Evenimentele vor folosi doar bannere cu marca OTG, slide-uri de prezentare şi materiale aprobate 

la nivel local. 

NERESPECTAREA CODULUI DE CONDUITĂ AL OTG 

În situaţia neînțelegerilor între partenerii afiliați ai mărcii, primul pas este să se întâlnească şi să 

încerce să găsească o rezolvare. În cazul în care nu se ajunge la o soluție, atunci linia superioară, 

directorului executiv sau directorul președinte al partenerilor afiliați ai mărcii vor încerca să 

soluționeze situația. Restul neînțelegerilor nesoluţionate sunt transmise către Echipa PRINCIPALĂ la 

nivel naţional /regional, apoi către Consiliul de administraţie global OTG. 

Dacă se constată că un membru încalcă Codul de conduită OTG sau are un comportament 

incompatibil cu aceste principii, OTG poate impune măsuri disciplinare, inclusiv probațiunea, 

revocarea privilegiilor sau eliminarea din OTG. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linii directoare privind Codul de conduită Otg 2019 este un document realizat de partenerii afiliați ai mărcii independenți.  


