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CONSILIUL DE CONDUCERE 
REGIONAL (ALC) 

LINII DIRECTOARE 

1.1 Scop, bază și autoritate 

• Scopul Consiliului de conducere regional (ALC) este să organizeze, gestioneze și asigure 
cursuri, prezentări și alte evenimente OTG în zona geografică locală respectivă în vederea 
realizării misiunii OTG: 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. 

• Responsabilitatea ALC este de a crea o cultură atrăgătoare, care să primească oameni noi și 
să ofere susținere pentru toți membrii OTG din întreaga lume.  

• ALC se întemeiază pe valorile și comportamentele fundamentale incluse în Codul de Conduită 
OTG (CoC), iar toți membrii ALC îl vor semna. 

• ALC este responsabil pentru executarea implementării practice a sistemului OTG în întreaga 
zonă geografică. 

• ALC menține legătura direct cu echipele principale regionale (OTG Regional Core Teams 
(RCT) - prin apeluri regulate la care participă membrii RCT. 

• ALC va fi format în mod obișnuit, din liderii locali ai reprezentanților brandului, care 
reprezintă cât mai multe linii diferite, pentru a menține un mediu deschis, prietenos și pozitiv. 

Dacă nu există suficienți Reprezentanți ai mărcii în zona geografică sau în cazul în care zona 
geografică este prea mică pentru a avea propriul ALC, atunci se va crea un ALC împreună cu o 
altă zonă geografică până când există mai mulți reprezentanți ai mărcii. 

• Președintele ALC trebuie să fie un constructor de afaceri activ la nivel local, un lider cu 
experiență și de încredere, care are relații bune cu alți lideri Nu Skin și care este la un nivel pin 
sau nivel superior de partener de brand executiv (fără excepții). În ALC ar trebui să existe și o 
echipă de cel puțin șase persoane (reprezentanți ai mărcii sau un nivel superior), reprezentând 
următoarele comitete și domenii de responsabilitate: Finanțe, Logistică și Promovare. 

• Fiecare comisie va fi condusă de un președinte al comisiei. 
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• Președintele ALC, precum și președintele Comitetului, trebuie propuși și selectați prin vot 
majoritar în cadrul ALC. 

• Membrii ALC pot vota numai dacă participă la întâlnire sau sună.  (un vot pe contract) 

• Un secretar (dacă este cazul) urmează să fie numit de președintele ALC. 

1.2 Calitatea de membru 

• ALC este format din lideri locali și alți lideri ai reprezentanților mărcii, care petrec timp și 
depun eforturi semnificative în zonă și care adoptă și respectă CoC. 

• Președintele ALC, președinții comitetului și secretarul (dacă este cazul) vor ocupa aceste 
funcții timp de 12 până la 24 de luni, după care membrii ALC vor propune noi lideri care vor fi 
aleși în perioada următoare. 

• Un membru al ALC va fi demis din echipă în cazul în care încalcă CoC sau are un 
comportament care nu este reprezentativ pentru OTG și ALC. Orice costuri asociate cu o astfel 
de demitere vor fi suportate de membrul demis. 

1.3 Apeluri și întâlniri 

• ALC au apeluri regulate, minim o dată pe lună. Această frecvență poate fi modificată de ALC 
dacă este necesar. 

• ALC-urile au, de asemenea, întâlniri periodice conform deciziilor locale luate de președintele 
ALC. 

• Se estimează că fiecare membru este partener afiliat al mărcii activ în cadrul acestor apeluri 
/ întâlniri, fiind bine pregătit, atent, constructiv și pozitiv. 

1.4.  Instruire rapidă de pornire (FST) S7, Prezentări de afaceri (BB) și 
Evenimente regionale 

• FST-urile S7 sunt organizate de ALC local sau, în cazul în care nu sunt suficiente persoane, 
împreună cu un alt AȘC.  

• FST-urile S7 vor avea loc în primul weekend al lunii.  
• Scopul FST S7 este de a ajuta oamenii, care au predat LOI-uri în luna precedentă și să 

pornească corect. În plus, atunci când oamenii au fost de câteva ori la cursurile FST S7, 
scopul este să-i urcăm pe scenă ca lideri noi care prezintă subiecte în cadrul FST-urilor 
S7.  

• Subiecte variate în cadrul FST-urilor S7 vor fi prezentate de diverși reprezentanți de brand 
din cât mai multe linii diferite.  

• Pot participa vorbitori invitați de la alte ALC pentru a sublinia colaborarea cu liniile paralele 
și pentru a împărtăși cele mai bune practici. 

• Locul de desfășurare al FST-urilor S7 trebuie să reprezinte imaginea superioară a Nu Skin, 
ceea ce înseamnă un loc decent, curat și cât mai frumos posibil, produsele noastre de 
înaltă calitate și oportunitatea noastră de afaceri remarcabilă.  

• Codul vestimentar pentru FST-urile S7 este de tip business-casual așa cum se specifică în 
CoC 
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1.5 Responsabilități 
 

• Membrii sunt ambasadori ai ALC și OTG West Europe și, prin urmare, reprezintă aceste 
entități prin realizarea Conceptelor ALC: Susținerea și învățarea pașilor și a sistemului de 
duplicare OTG, respectând codul de conduită al OTG și urmând alte decizii luate de RCT și / 
sau consiliul de administrație în toată Europa de Vest. 

• Președintele ALC este în cele din urmă responsabil pentru toate activitățile OTG din zona 
geografică dată și 

• Este șeful Consiliului de conducere regional al OTG.  
• Este responsabil pentru apelurile ALC în zonă. 
• Este responsabil pentru comunicarea cu RCT 
• Este responsabil pentru comunicarea cu alți președinți din țară și cu alți ALC din 

Europa de Vest. 

• Încurajează conducerea și participarea locală.  
• Trebuie să numească un secretar de ședință care să ia note în timpul reuniunii și, dacă 

este cazul, să trimită ordinea de zi.  
 

• Președintele Comitetului de Finanțe este responsabil pentru:  

• Colectarea banilor la toate evenimentele  
• Tabel de înregistrare: etichete cu nume, semne, casete de bani, pixuri, chitanțe pre-

imprimate etc. 
• Conturi de încasat/plăți.  
• Evidențele financiare sunt executate corespunzător și distribuite către RCT anual sau 

la cerere.  
 

• Președintele Comitetului de Logistică este responsabil pentru:  

• Rezervarea locului de organizare (hotel sau altă sală reprezentativă).  
• Echipament audio vizual (muzică, temporizatror, filmări înaintea întâlnirii).  
• Verificarea microfonului.  
• Calculatoare / puncte de alimentare. Se asigură că fiecare vorbitor este responsabil 

pentru livrarea la timp a prezentărilor 
și materiale de rezervă 

• Numește gazda / gazdele pentru întâlnire 
• Se asigură că întâlnirea începe și termină la timp 
• Design-ul și amenajarea sălii. 
• Scaune: asigură locuri, fără a economisi scaune.  
• Afișe și / sau bannere OTG / Nu Skin.  
• Semne de direcționare.  
• Întâmpină vorbitorii invitați la aeroport sau la locul de sosire, oferindu-le o primire 

călduroasă.   

 
• Președintele Comitetului de Promoții este responsabil pentru:  
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• Rezervarea vorbitorilor.  
• Crearea de invitații, dacă este cazul 
• Postarea tuturor evenimentelor OTG West Europe pe Facebook sau pe alte medii 

sociale.  
• Promovarea întâlnirilor locale și postarea acestora pe calendarul web OTG și pe 

Facebook.  
• Ordinea de zi (lista de verificare MC, organizarea conținutului, pre-organizarea 

mărturiilor).  

• Recunoaștere (premii).   

 
• Deciziile în ALC vor fi luate prin vot majoritar (un vot pe contract).   

• Există o legătură strânsă între ALC și RCT unde RCT va iniția, ajuta, orienta, stimula și 
stimula crearea de ALC în întreaga regiune. Membrii RCT desemnați vor participa la apelurile 
ALC la nivel național / regional unde, în mod ideal, vor fi prezenți doi membri din fiecare ALC. 

  

• ALC-urile trebuie să raporteze lista actualizată de membri către CEO-ul OTG sau persoana 
desemnată de acesta, iar CEO-ul OTG este responsabil pentru întocmirea și păstrarea listei 
tuturor ALC-urilor din Europa de Vest cu informații de contact actualizate.  

• ALC-urile sprijină OTG West Europe cu resurse de traducere atunci când este necesar, 
asigurând proiectele de traducere a materialelor publicate online, tipărite și / sau a 
materialelor audio / vizuale.  

• CEO-ul OTG sau orice persoană desemnată de acesta coordonează traducerile și păstrează 
documentația relevantă. 

1.6 Închidere 

• ALC joacă un rol esențial, pe măsură ce afacerea în Europa crește puternic și există un interes 
clar pentru o colaborare mai largă. Datorită spectrului larg de participanți, ALC-urile conțin o 
mare varietate de nevoi, culturi și idei care trebuie să fie luate în considerare pentru a fi un 
organism european adevărat. Sarcinile și proiectele diferite impun soluții flexibile bazate pe 
piață, care trebuie însă să se bazeze pe o duplicare structurată și pe programe care creează o 
platformă paneuropeană. Prin urmare, ALC-urile vor fi formate din lideri deschiși, etici și 
cooperanți, în care accentul pe personalitate și nu pe ego va contribui și va atrage lideri de pe 
toate piețele majore care împreună formează Europa de Vest. 

 


