
 

OTG Europa de Vest - Politici de reuniuni deschise -12 Oct 2012 cw / sd. Rev. 5 Ianuarie 2016 sd / Rev bp 17 ian 2017 / rev 3 mai bp 

 

 

 
 

POLITICILE ȘI PROCEDURILE PRIVIND REUNIUNILE 
DESCHISE 

Atunci când organizați o întâlnire OTG (Prezentarea afacerii*, Training-uri, S7 
Fast Start Training (FST), Cum să începem), ne angajăm să respectăm politicile și 
procedurile de mai jos, precum și Codul de conduită al OTG. 

ÎNAINTE DE ÎNTÂLNIRE 

1. Prezentările afacerii și training-urile sunt anunțate de către ALC în calendarul 
întâlnirilor OTG (otg.global) și în paginile naționale relevante OTG 
Facebook, cu mult timp în avans. Asigurați-vă că este anunțat cu șablonul 
corect OTG (logo-urile și șabloanele sunt disponibile pe pagina otg.global, sub 
atelier System 7 / System 7 și șabloanele de invitație la Prezentarea afacerii din 
secțiunea Download). 

 
2. Informațiile despre întâlniri trebuie să includă locul de desfășurare, ora 

(începutul și sfârșitul), taxele, codul vestimentar (business-casual) și datele de 
contact ale persoanei de contact. 

 
3. Locul de desfășurare trebuie să reprezinte imaginea înaltă a Nu Skin și OTG. 

 
4. Locul de desfășurare este prevăzut cu scaune pentru numărul garantat de 

participanți, dar pregătit cu scaune suplimentare pentru situația în care vin mai 
mulți oameni (pentru a evita existența scaunelor goale în sală). 

 
5. Proiectoarele, computerele, cablurile și conexiunile potențiale la internet sunt 

testate cu mult timp înainte de începerea întâlnirii. Asigurați-vă că există un 
cronometru vizibil pentru toți vorbitorii și că acesta este disponibil pe parcursul 
prezentărilor și cursurilor de instruire. 

 
6. Aveți mereu un stick de memorie și un al doilea computer de rezervă pentru 

situații în care ceva nu merge bine. 

 
7. Toți vorbitorii și MC trebuie să fi participat la cel puțin 5 evenimente la nivel 

local/ global iar, dacă este un lider local, va fi un lider activ în această zonă 
oferind ajutor în cadrul întâlnirilor. Fiecare prezentare de afaceri este făcută de 
maxim 3 lideri.  

 
8. În cele din urmă, MC alege persoane pentru mărturii și le reamintește liderilor că 
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mărturiile durează aproximativ 30 de secunde fiecare .  

 
9. MC se asigură că liderii pe care i-a ales sunt lideri în creștere. Participanții 

trebuie să fie o combinație de medii și vârste diferite. Când este cazul, este de 
asemenea important ca o persoană să facă o demonstrație cu scanerul. 

 
10. Dacă este cazul, scanerul biofotonic Pharmanex va fi disponibil în orice 

moment. 

 

LANSAREA INVITAȚIEI LA ÎNTÂLNIRE 

1. Îi informăm pe oaspeți despre importanța punctualității . 

 
2. Le reamintim să își aducă pix și hârtie sau orice dispozitiv, astfel încât să poată 

lua notițe. 

 
3. Le cerem oaspeților să noteze orice întrebări pe care le pot avea în timpul 

prezentării (de afaceri) - pot să le aducă ulterior la prezentator sau la persoana 
care le-a invitat. 

 
4. Ne asigurăm că invitații știu la ce fel de întâlnire sunt invitați: afacere sau 

produs. 

 
5. Invitați (fără Nu Skin ID) sunt informați că nu plătesc pentru participarea la 

prezentările de afaceri și demonstrații. 

 
6. Partenerii de marcă care fac invitația se asigură că oaspeții cunosc codul 

vestimentar casual-business. 

 

ÎNTÂLNIREA 

1. Întâlnirea începe și se termină la orele specificate în calendarul întâlnirii. 

 
2. Toți partenerii afiliați ai mărcii și reprezentanții mărcilor ar trebui să recunoască 

persoanele „care vin prima dată” și persoanele care participă pe cont propriu 
pentru a permite tuturor să se simtă bineveniți și să se asigure că au locuri 
aproape de scenă. 

 
3. O prezentare de afaceri completă, inclusiv mărturiile, demonstrația 

opțională cu aparatul galvanic (dacă ALC consideră că zgomotul aparatului nu 
va fi o distragere a atenției în timpul prezentării) durează aproximativ 45 de 
minute .  

 
4. Procesul de edificare este rapid, informativ și conține fapte, nu povești. 

Introducerea nu va dura mai mult de 1 minut și un exemplu ar fi: „Bună seara, 
numele meu este John Smith și înainte de a vă prezenta vorbitorul din această 
seară, vă rugăm să vă asigurați că telefoanele sunt oprite sau fără sonor. În 
această seară nu există niciun fel de exerciții de incendiu planificate, astfel încât, 
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în cazul unei alarme de incendiu, vă rugăm să vă deplasați la cea mai apropiată 
ieșire (MC va indica ieșirea). Mă simt extrem de onorat că pot să vă prezint în 
această seară invitata noastră care a călătorit de la Londra pentru a fi alături de 
noi. Este de origine din Italia, iar în prezent locuiește aici grație potențialului 
uriaș din țara noastră. Face această afacere de 9 ani, este la nivelul de vârf al 
companiei noastre și este o persoană amuzantă și dinamică, cu o inimă imensă - 
Jane Roe. 

 
5. Rolul MC este să deschidă și să închidă evenimentul, să prezinte și să facă 

portretul vorbitorilor. Înainte de începerea întâlnirii, acesta se asigură că toate 
telefoanele mobile sunt oprite sau puse în modul silențios. 

 
6. La încheierea prezentării afacerii MC mulțumește vorbitorului și invită liderii 

care își prezintă propria experiență în fața camerei. Liderul cheie întotdeauna 
termină partea de experiențe, prin urmare MC trebuie să se asigure că cere 
liderului-cheie să țină ultima demonstrație. Prima mărturie este, pe cât posibil, 
făcută de un lider cu experiență pentru a se asigura că ceilalți urmează exemplul 
primului lider. Toți partenerii afiliați ai mărcii se vor asigura că mărturiile lor 
se încheie în 30 de secunde și niciodată nu mai mult de 1 minut. 

 
7. Se va utiliza exclusiv materialul oficial OTG din Europa de Vest, cu excepția 

cazului în care subiectul acoperă domenii pentru care OTG nu a furnizat încă 
astfel de materiale. 

 
8. Întotdeauna tratăm liderii, partenerii afiliați ai mărcii și invitații cu respect, 

indiferent de organizația de care aparțin. Nu încurajăm niciodată partenerii 
afiliați ai mărcii activi sau de perspectivă să schimbe grupurile. Acest 
comportament nu este acceptabil în nicio situaţie. 
 

9. În timpul prezentărilor de afaceri și training-urilor, păstrăm întotdeauna o 
atitudine pozitivă. Toți liderii participă, notează (nu stau la computere și pe 
telefon) și mențin întreruperile la minimum. Amintiți-vă proverbul „a fi 
prezent" 

 
10. Evităm să răspundem la întrebări în timpul prezentării (de afaceri). La întrebări 

se răspunde după încheierea prezentării, pentru a evita perturbări potențiale 
în timpul întâlnirii. 

 
11. Ne asigurăm că toate conversațiile înainte, în timpul pauzelor și după întâlniri 

sunt de așa natură încât oaspeții, care ar putea să audă conversația, nu își vor face 
o impresie proastă / negativă despre noi sau produsele / oportunitățile noastre. 

 
12. MC închide întâlnirea, sfătuindu-i pe invitați să vorbească cu persoana care i-

a invitat, mulțumind din nou vorbitorului și apoi schimbând informații despre 
cursuri de instruire suplimentare, scanare etc. 

 
13. Nu este permis alcoolul la nicio prezentare de afaceri OTG sau training-uri 

organizate de către oaspeți sau Parteneri afiliați ai mărcii. Oamenii care nu 
respectă acest lucru vor fi rugați să-și lase băuturile alcoolice afară sau să 
părăsească prezentarea. 
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SESIUNEA DE FORMARE ȘI INIȚIERE 

1. ALC poate decide să organizeze o instruire de 45-60 de minute înainte de 
prezentarea de afaceri, urmată de o pauză de 15 minute pentru a permite 
înregistrarea prezentării. Aceste cursuri sunt destinate să încurajeze mai mulți 
parteneri afiliați ai mărcii și reprezentanți de marcă să fie mai activi în 
întâlnirile lor locale și să îi sprijine. La aceste training-uri se pot efectua 
demonstrațiile galvanice dacă ALC este preocupat de faptul că zgomotul 
sonor al aparatului poate fi o distragere a atenției în timpul prezentării afacerii. 

 
2. Există, de asemenea, opțiunea de a oferi un training de 15 de minute 

„Noțiuni de bază" după prezentare. Permiteți o pauză de 5 minute imediat 
după prezentarea afacerii înainte de a începe acest training.  

 
3. Este important să țineți la timp și să începeți instructajele, prezentarea și 

instruirea "Noțiuni de bază" la timp. 

 
4. Un training privind planul de compensare se efectuează o dată pe lună, 

fiind stabilit de ALC (în cazul în care are loc o singură prezentare de afaceri pe 
lună, atunci training-ul are loc în aceeași zi).  

 
 
 
DEMONSTRAȚIE GALVANICĂ OPȚIONALĂ ÎN TIMPUL / ÎNAINTE DE 
PREZENTAREA DE AFACERI 
 

1. ALC poate alege să ruleze o demonstrație galvanică fie în timpul, fie 
înainte de Prezentarea de afaceri. 

 
2. Dacă ALC decide să efectueze demo-ul galvanic în timpul prezentării, acesta 

va fi lansat odată cu începerea prezentării. Vizitatorii care sosesc la locul de 
desfășurare nu ar trebui să vadă expusă o gamă largă de produse, vase, bentițe de 
păr, căști etc.  

 
3. La prezentarea rezultatelor după prezentarea de afaceri, partenerii afiliați ai 

mărcii trebuie să fi examinat modelul și să fi căutat 5 zone care prezintă 
diferențe vizibile înainte de a merge în sus (sprâncene, riduri, talpa gâștii, 
obraz, pliuri etc.). 

 
4. Partenerul afiliat al mărcii folosește apoi o foaie albă de hârtie și acoperă 

partea „după” (tratament), dezvăluind  partea „înainte" (de tratament) și spune 
„acesta este partea înaintea tratamentului", menținute pentru câteva secunde și 
repetă operațiunea cu cealaltă parte, ținând apăsat câteva secunde și apoi 
îndepărtând foaia de hârtie afară și dezvăluind ambele părți împreună.  

 
5. Partenerul afiliat al mărcii întreabă apoi publicul dacă poate vedea o diferență 

în cele 5 zone menționate anterior. 
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6. Apoi, partenerul afiliat al mărcii dă modelului o oglindă și îi cere să spună 

publicului ce simte și vede pentru a obține acel „efect wow" (cereți 
modelului să-și prindă ambele părți ale obrajilor împreună și întrebați ce simte) 

 
7. Când aduce modelul pentru a face demonstrația, partenerul afiliat al mărcii 

menționează întotdeauna că acesta este doar un produs din gama vastă de 
produse și că este folosit ca un instrument de afaceri excelent .  

 
 


