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NON-PROFIT organisation
OTG West Europe Association

OTG West Europe Association’s mål er at skabe et forum, hvor Nu Skin Brand A!liates med 
fælles interesser kan drage nytte af hinandens indsats. Takket være et system af fælles 
ensrettede præsentationer og træningsmateriale kan alle opnå mere end det ville være muligt 
individuelt.

Hvem er OTG

For at give dig det 
bedste fundament 
for succes, har vi 
udarbejdet dette 
hæfte til at guide 
dig gennem de 
første skridt i 
opbygningen af 
din Nu Skin 
forretning. 

I modsætning til i 
traditionel 
forretning, er du 
ikke alene! Vi er dit 
support team, og 
vi i OTG vil støtte 
dig hele vejen.

Velkommen til din nye forretning



Uafhængigt af Nu Skin Enterprises arbejder OTG udelukkende med 
uafhængige Nu Skin Brand Affiliates. For at hjælpe dig med at 
udvikle din forretning, har OTG skabt et uddannelsessystem kaldet 
System 7 (S7). 

Din forretning 

» Udvikler produkter 
» Sikrer logistik 
» Tager sig af 
administrative og 
juridiske procedurer 
» Udbetaler din 
provision
» Yder personlig  
støtte til din forretning

Din support 
organisation

» Underviser I 
forretningsprincip-
perne og tilbyder et 
duplikerbart system
» Organiserer Brand 
Affliliate 
sponsorerede events
» Udvikler 
forretningsmateriale 
» OTG Code of 
Conduct (se sidste 
side i dette hæfte)

Samarbejdet mellem 
Nu Skin og OTG
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Min Sponsor

Mine data

MINE DATA FSB  05

Navn Mobil nr. 

FB/Messenger Instagram

Personlige informationer

Mit Nu Skin ID

OTG West Europe: 
Den europæiske 
platform. Følg de 
seneste nyheder.

OTG “dit land”: 
Specifik 
information i 
Facebook grupper 
(fx..: OTG DK).                                                         
Følg nyhederne i 
de markeder, der 
interesserer dig

www.otg.global
Din forretning support og coaching 
web side (Log in: indeværende 
måned stavet på engelsk) 

Other websites:
business.otg.global
looks.otg.global
social.otg.global
health.otg.global 

Nu Skin Enterprises

Ressourcer

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

Nu Skin kunde Service Center

 
Telefonnumer.:  78730602 (Vedr. 
ordre, ADR’er, information, spørgs-
mål)

E-mail: benyt “kontakt” på dit lands 
Nu Skin web side. 
Vedrørende administrative spørgs-
mål bedes du kontakte din Account 
Manager.



(fx..: OTG DK).                                                         

Din første ordre

Din første ordre af produkter er 
meget vigtig. Ikke alene skal du selv 
prøve det store udvalg af kvalitets-
produkter. Men din første produktor-
dre bliver også en del af din person-
lige "Start-up-story". 

Dette er en dublikerbar forretning. 
Derfor skal du være lærevillig og 
tænke på din ordre som det første trin 
i opbygningen af din forretning. 

For at sikre dig den bedste start på 
din forretning, er det bedst selv at 
bruge og opleve et bredt udvalg af de 
mange produkter.      Din sponsor vil 
hjælpe med at anbefale det Business 
Builder kit, der er bedst for dig.

Nu Skin har sammensat forskellige 
"Business Builder kits". De indeholder 
alle, en god kombination af mulige 
produkter til at starte op med.

Registreringsprocessen 

Online

Vælg www.nuskin. 
com - vælg dit 
land: DK (eller 
andet) vælg 
"MULIGHED" og så 
“Bliv en del af 
vores team”.

Vælg "Opret dig 
som Brand 
Affiliate". Brug
din sponsors ID 
nummer for at 
registrere dig. 
Noter dit eget ID 
nummer - du skal 
bruge det, når du 
skal registrere 
dine nye forret-
ningspartnere.
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Modtag betaling
Download bank-informationsskema;                                  
MÅNEDLIG KOMMISSIONSOPLYS-
NINGER (MCI), i "Office"/Bibliotek,. 
Udfyld skemaet og send det til Nu 
Skin

Opret din Automatiske Leverings-
ordre "Automatic Delivery 
Reward" (ADR)

Nu Skin tilbyder et meget fordelagtigt 
loyalitetsprogram. Ved at oprette en 
ADR, vil du få dine produkter leveret 
hjemme hos dig selv en gang om 
måneden. Du vil så få 20-30% 
produktpoint, som du kan indløse til 
gratis produkter!

Du kan til enhver tid ændre indholdet 
på din ADR. 

“For mere information, se ADR vilkår 
på: www.nuskin.com.”



Kom-i-Gang Checklist

FSB  07CHECKLIST

At have en checkliste er afgørende for din succes.

Gå ind på www.otg.global; vælg 
undermenuen BUTIK, for at finde 
forretningsmaterialer. (præsentations - og 
opfølgningsmateriale)

Vi bruger Nu Skin produkterne for selv at 
lære dem at kende og derved bedre kunne 
vejlede vores kunder. Det betyder at vi selv 
bruger så mange af produkterne som 
muligt. Vi er et loyalt "produkt af produk-
tet". Vi sætter et godt eksempel i vores 
forretning ved at bruge Nu Skin produkter i 
vores eget hjem.

Opret din månedlige ADR-bestilling

TTP – Talk To People!

TAKE ACTION

NU!

Registrer dig som Brand Affiliate og bestil 
dine første produkter. 

Lav en aftale med din sponsor, indenfor de 
næste 24 timer (max 48), for at lave din 
første præsentation (offline, online) 
/Produkt præsentation /Social media 
post. 

Bliv fortrolig med workflowet i System7, 
gennemgå dette hæfte med din sponsor.  

Get connected: Tilmeld dig OTG email liste 
på www.otg.global.  Bliv medlem af OTG 
West Europe & dit lands lokale OTG 
gruppe på Facebook.                                                                               

Gå ind på www.otg.global; vælg 
undermenuen MØDER / Meeting Finder, 
for at se hvor og hvornår de næste 
møder/events finder sted i nærheden af 
dig. (BB, FST, Expand, Produkt Workshop 
eller andet) 



Der findes flere måder hvorpå du kan starte din forretning 
op. Uanset hvilken der passer dig bedst, så er de 
grundliggende principper de samme.

Opstarten 

SUCCESS
TRIP

SOCIALE MEDIER
Del dine produkterfaringer online 

STOR
FORRETNING

Business Briefing  
Det overordnede billede

PHARMANEX/
SCANNER
Scanning sessions

PRODUKTER
Produkt demonstration

eller Workshop
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Workflow
System

Mål

Kontakter 

Invitation 

Præsentation 

Opfølgning 

Kom i gang

Teamwork

1

2

3

4

5

6

7

Kom igang.                                                                        
Der er syv trin i System 7 – 
“The Workflow”

Sæt dig dine første mål; både kort- og 
langsigtede. Skriv dem ned. Og skriv også 
den dato ned, der indikerer hvornår

En invitation er som en trailer til en 
film – skab nysgerrighed!

Lav din kontaktliste.

Dette er byggestenene til din succes, og hver enkel har fokus på at drive din forretning fremad.

7
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Kom igang.                                                                        
Der er syv trin i System 7 – 
“The Workflow”

Mange mennesker sætter mål for dem selv, men kun succesfulde mennesker opfylder deres 
mål. Forskellen mellem en forretning der ikke er succesfuld og en blomstrende forretning er 
en række mål. Vi vil vise dig, hvordan du sætter handling bag dine mål.

Del denne information med din sponsor og/eller andre OTG uplines. De er der for at hjælpe dig med 
at nå dine mål. Husk der skal være balance mellem dine mål og den tid du er villig til at investere i 
din forretning.
Dette er ikke en bliv-hurtig-rig-forretning; det er et arbejdsprogram hvor du, ved at sælge produkter 
af en høj kvalitet,  kan opbygge en langvarig indkomst.

Ekstra 
indkomst 
(detailhandel)

Tilbagevenden
de indkomst 
(opbygge et 
netværk)

Hvorfor Nu Skin? Hvad er din motivation? Hvad vil du
have?

HVAD ER DINE FINANSIELLE MÅL?

1. Mål

Om 4 månederDenne måned Om 1 år Om 5 år

Hvor mange penge er det NØDVENDIGT for dig at tjene på din Nu Skin forretning per måned?

Om 4 månederDenne måned Om 1 år Om 5 år

Hvor mange penge VIL du tjene på din Nu Skin forretning per måned?

Om 4 månederDenne måned Om 1 år Om 5 år

Hvor meget tid er du villig til at investere pr. uge i din forretning, for at tjene det der er NØDVENDIGT
for dig at tjene på din Nu Skin forretning?

Om 4 månederDenne måned Om 1 år Om 5 år

Hvor meget tid er du villig til at investere pr. uge i din forretning, for at tjene det du VIL tjene på din 
Nu Skin forretning?

FSB 10 1. MÅL



Der findes flere vigtige skridt mod dine mål. Disse skridt defineres af Nu Skins kompensations-
plan og hvert enkelt skridt hjælper dig med at fokusere på at drive din forretning fremad 

Vigtige skridt 

BLIV EN LEDER VED AT HJÆLPE
ANDRE MED AT BLIVE

BRAND REPRESENTATIVES

BEGYND AT OPBYGGE ET TEAM   
 Detailsalg med op til 38%
fortjeneste. Detailsalg og

 Sharing Bonus

DEL BYG LED
Brand Affiliate Brand Representative Brand Partner/Director

MånedsbetalingUdbetaling
hver uge

Beregnes
dagligt

Brand 
Partner

Senior
Brand
Partner

Executive
Brand
Partner

Brand 
Director

Senior
Brand

Director

Executive
Brand 
Director

Presidential
Director

SÅDAN KVALIFICERER DU DIG
TIL BRAND REPRESENTATIVE

BRAND REP. DIN FORRETNINGSENHED
Du bliver betalt hver uge, på baggrund

af fuldførte blokke

1 blok = 500 point i Salgsvolumen

OPNÅ I ALT 6000 GSV I LØBET
AF 1 UGE - 6 MÅNEDER,  

MED MINDST 2 BUILDING BLOCKS PR. MÅNED

8 BUILDING
BLOCKS
4 SHARING
BLOCKS på L1
(dit første niveau)

TOTALT
12 BLOKKE

% BETALING PÅ BUILDING BLOCK

4 BLOKKE for at
opretholde titlen

6 BLOKKE for at
maksimere
kompensationsplanen

Linjer

GEN 1

GEN 2

GEN 3

GEN 4

GEN 5

GEN 6

1 2-3 4 4 5 6 6

10K 10K+
20K

5% 5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%
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AFF. AFF.
AFF.

*retail
 customer

10K+
20K+
30k

10K+20K+
30K+40KLEADERSHIP

TEAMS

Building Bonus udregnes ud fra CSV’en fra 
hver Building Block. 

Den procentdel, der associeres med en 
Building Block, gælder kun den specifikke 

Building Block og gælder ikke tidligere 
optjente Building Blocks.

15% 25%20% 30% 35% 40%

1. - 2. blok

3. blok 4. blok 5. blok 6. blok 7. blok

8. - 15. blok

16. blok
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Med dine økonomiske mål defineret, er det nu tid til at lave din 
handlingsplan. I denne process kommer du til at arbejde tæt sammen med 
din sponsor og dine uplines  

2017 Sales Leaders Provision i EMEA (i $ USD) 

HVOR SER DU DIG SELV?
BESLUT DIG FOR HVILKEN BRAND REPRESENTATIVE PINTITTEL DU HAR OM:

Lav en handlingsplan

For eksempel:  
- Hvor mange navne på 
min liste?
- Hvor mange 
forretningspræsenta-
tioner? 
- Hvor mange 
produktdemostrationer? 
- Hvor mange ADR’er? 
- Hvor stor en gruppe 
volume? 
- Hvor mange  LOI’er?

- Skemaet gælder kun for BA som er kvalificerede til at modtage provision. BA som kun køber produkter til 
eget forbrug, er ikke kvalificerede til at modtage provision og er derfor ikke indkluderet i skemaet

- Vær opmærksom på at disse tal ikke repræsenterer en BAs overskud, da de ikke tager højde for de udgifter 
en BA har i forbindelse med dennes forretning og ikke inkluderer fortjeneste fra detailsalg af produkter. Den 
årlige gennemsnitsprovision, der nævnes i denne tabel, er ganske enkelt en gennemsnitlig månedsprovision 
ganget med 12. Få mere information her: 
https://www.nuskin.com/content/dam/office/EMEA_new/shared/en/business_material/2017-EMEA-Distribut
or-Compensation-Summary.pdf

$ 47,820 $ 288,060$ 8,088$ 4,896 $ 13,872 $24,996 $ 100,524

$3,985 $8,377$ 2,083$ 1,156$ 674$ 408 $24,005
REP BRAND PARTNERS BRAND DIRECTORS

Brand
 Affiliate

Qualifying
Brand Rep.

Provisional 
Brand Rep.

Brand 
Represen-

tative

Brand
Partner

Executive
Brand

Partner

 Senior 
Brand

Partner

Brand
Director

Senior 
Brand 

Director

Executive
Brand

Director

Månedlig 
gennemsnits-

provision for 
hver titel

Gennemsnit i %, af 
Brand Affiliates 

som kvalificerer sig 
til at modtage 

provision

Gennemsnit i %, 
af Brand 

Representatives 
og over

$35

$420

4,41%

n/a

$90

$1.080

1,74%

n/a

$62

$744

0,30%

n/a

2,37%

54,73%

0,87%

20,04%

0,61%

14,07%

0,26%

5,97%

0,10%

2,31%

0,08%

1,90%

0,04%

1,00%

Årlig 
gennemsnits-

provision

120 dage 1 år 2 år 5 år
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Stærke Brand Representatives maximerer deres kommision ved at have en 
månedlig volume på mindst 6 blokke. Vi anbefaler desuden at du stiler mod 
at så stor en andel som muligt af denne volume genereres ved ADR ordre.
En stærk forretning forudsætter en kombination af at udvikle ledere og et 
solidt kundegrundlag. Hjælp dine nye ledere til at sikre 6 stabile blokke i 
deres første Brand Representative måned. Det vil hjælpe både dig og dem til 
at opbygge en solid forretning. 
Husk at fokusere på de aktiviteter, der får din forretning til at vokse og fører 
dig tættere på dine mål. For at holde dig på sporet, er det en god ide at 
opsættte mål for de aktiviteter, der stabilt fører til volume og flere folk i din 
organisation. Du kan derefter opdele dette i ugentlige og daglige mål.

Vejen til fremgang & success

At nå til niveauet Executive Brand Partner, er for mange det første store 
skridt på vej til at nå det ultimative mål. Tal med din sponsor om at lave din 
"Succes Handlingsplan"  Et meget populært værktøj til dette er den nye 
Success Planner.

Som Executive 
Brand Partner vil 
du kunne opnå 
muligheden for at 
deltage i Nu Skins 
Succes Trips.* 

*For yderligere 
information; søg på 
Success Trip i 
Office/Library 

For at kvalificere dig til Brand Representative, skal du binde dig til at optjene 12 Building Blocks 
(hvoraf 4 er Sharing Blocks) inden for seks sammenhængende kalendermåneder.

Tal med din sponsor / uplines om hvordan du hurtigst muligt kommer igang med at kvalificere 
dig.

Du finder flere detaljer om kvalifikation og kompensationsplan i tillægget bagerst i dette hæfte.

Din vej til succes starter med at blive
Brand Representative
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Husk, at det at 
oprette din 
kontaktliste er en 
bevidsthandlingso
rienteret aktivitet, 
og at de, der 
gennemfører 
deres planer er 
dem, der opnår 
succes. 

2. Udarbejdelse af din 
Kontaktliste (FAVN) 
At lave en værdiful kontaktliste er en stor hjælp i forhold til at skabe et godt 
grundlag for din succes. Her noteres alle navnene i dit FAVN netværk (Fami-
lie, Arbejde, Venner og Nærmiljø) samt dine kontakter på de sociale medier 
og overvej så, hvem der vil kunne drage fordel af din forretning og / eller dine 
produkter. Tænk på, at du her kan finde mennesker, der for eksempel; tager 
vare på dem selv og deres udseende, mennesker, der bekymrer sig om det at 
ældes eller bekymrer sig om specifikke hudproblemer, eller mennesker, der 
ønsker en ekstra indkomst. Du vil støde på kontakter, der er på udkig efter en 
stor karriere forandring og er klar til seriøs handling. I din bekendskabskreds, 
findes der helt sikkert mennesker, for hvem Nu Skin på flere måder kan gøre 
en positiv forskel (det være sig økonomisk eller personligt).

FSB 14 2. UDARBEJDELSE AF DIN KONTAKTLISTE (FAVN) 

Tag kontakt til de mest dynamiske personer i dit netværk 
TID TIL AT KOMME IGANG (F.A.V.N.)

Engager dig i

dine sociale

platforme

Gør det

i dag!

ARBEJDE
NÆRMILJØ

VENNER

FAMILIE



VENNERFAMILIE

NÆRMILJØARBEJDE

FSB  152. UDARBEJDELSE AF DIN KONTAKTLISTE (FAVN) 

Lav en liste over de mest indflydelsesrige
kontakter i dine fire vigtigste Netværk 

Udarbejd en liste over alle de mennesker i dit netværk og præ-kvalificer til forretningen og / eller produkterne. 
Definer: Hvem er han/hun? Hvorfor kom du til at tænke på ham/hende? Forretning og/eller produkter? Hvad 
sagde han/hun?



3. Inviter
Formålet med at invitere, er at gøre din prospect så interesseret, at han/hun 
gerne vil vide mere om, hvad det er du kan tilbyde ham/hende.                                                                              
Forestil dig at din invitation skal have samme effekt som en trailer for en 
film, der for dig til at ville se hele filmen.

For at finde ud af, hvad du kan tilbyde den person du inviterer, må du sætte 
dig i denne persons sted. Hvad er din prospects ikke tilfreds med i livet som 
det ser ud nu? En usikker jobsituation, rynker, mangel på energi, acne, eller 
måske har din prospect behov for en ekstra indkomst?    

Husk: Vær altid fokuseret på den anden persons behov og på, hvordan du 
og din mulighed kan løse personens behov og problem. 

Beslut dig for, hvad du vil invitere personen til: 
Til at lære mere om produkterne? 
En produktpræsentation eller Workshop?
Din kundegruppe på Facebook?
En scanning med Biophotonic scanner?
En LumiSpa demo ved køkkenbordet?

For mere information om forretningsmuligheden?
En åben BB på et hotel?
En BB video online eller et webinar?
Et en-til-en møde over en kop kaffe? 

Her får du nogle tips: 
Vær kortfattet i denne fase: gå ikke ned i detaljer, målet er ikke at få dem til 
at komitte sig til mere end en præsentation
Inviter kun behaglige, ælige mennesker som er parate til at tage aktion
Vær entusiatisk (men overvæld dem ikke med din entusiame)
Lyt mere end du taler!
Vær ikke bange for spørgsmål - de vil blive besvaret i næste step; præsenta-
tionen.

De 5 steps i invitationen (de 5 C'er):
Courtesy: Start dialogen - vær høflig og imødekommende
Compliment: Giv et kompliment - alle kan lide at blive komplimenteret, fortæl 
personen, at han/hun er noget særligt og: vær oprigtig i dit kompliment!
Curiosity: Skab nysgerrighed - som beskrevet ovenover
Commitment: Skab engagement - bekræft den bookede aftale
Control: Skab kontrol over samtalen - vær kortfattet, gå ikke ind i detaljer, gør 
han/hende nysgerrig på at ville vide mere.

Du kan finde flere råd om at invitere fra de mest succesfulde lederer i 
"Opstart" på www.otg.global.
Hvis du anvender de sociale medier i din forretning, kan du finde nyttig 
information vedr. "Attraction Marketing" på næste side.

En klog person 
sagde engang:                                              
"Sælg det problem 
du løser, ikke selve 
produktet"

Det er de samme 
principper der 
gælder når du 
tilbyder en 
forretnings-
mulighed eller et 
produkt. Uanset 
om du arbejder 
med de sociale 
medier, med en 
produkt-
præsentation / 
ProduktWorkshop 
eller en 
forretnings-
præsentation. 
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Du vil tiltrække 
mennesker, der vil 
identificere sig 
med dig, hvordan 
du er, hvordan du 
arbejder; personer, 
der deler din 
filosofi, der vil 
blive tiltrukket af 
din livsstil og 
dybest set af, 
HVEM DU ER.

"Attraction Marketing" er en special form for markedsføringsteknik, som er 
specielt designet til at vise kunden, hvad det er du laver og hvordan et 
produkt eller service vil kunne gavne dem, før de køber det." - Facebook 
Denne type markedsføring handler snarere om at tiltrække kunder end at du 
skal finde dem.
Attraction Marketing må ikke være automatiseret, men skal være godt 
gennemtænkt. Gør dig bekendt med Nu Skins Social Media retningslinjer 
(se YouTube video "Nu Skin EMEA Retningslinjer Social Media"). 
Nogle tror, ofte fejlagtigt, at vi skal fremme vores produkter eller vores Nu 
Skin brand på sociale netværk, mens det du i virkeligheden bør fremme, er 
dig selv! Det rigtige produkt er DIG. 
For at andre skal "byde ind på" dig, skal de først kende, værdsætte og stole 
på dig. Start med at oprette interessenter, tilføj personer, der deler dine 
interesser (ikke kun dine venner eller Nu Skin Brand Affiliates). 
Når du kommunikerer med dine følgere, er det vigtig at du har en strategi og 
at du holder dig til din strategi, når du lægger interessant materiale op. Vær 
dig selv, vær ærlig og opbyg dit eget varemærke: Lad dig inspirere af andre, 
men kopier dem ikke. Vær den bedste version af dig selv, ikke den næstbed-
ste version af en anden!
Når du poster på sociale medier, så varier mellem forskellige typer af posts: 
en personlig én (dig, din omgangskreds, din livsstil), et forretnings-orienteret 
indlæg, et informativt indlæg, et indlæg der beskriver fordelene ved vores 
produkter, et sjovt indlæg (et billede af dig og dine Brand Affililiates, der har 
det sjovt).
For at lære hvordan du kan forberede din profil og dig selv til at anvende 
sociale medier til at bygge din forretning, kan du gå gå ind på: www.so-
cial.otg.golbal (Password: indeværende måned skrevet på engelsk)

Bliv bekendt med "Attraction Marketing"
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Håndtering af indsigelser
Indvendinger betyder helt enkelt, at din prospect behøver mere information, 
det er et godt tegn! Du vil ofte blive mødt med indvendinger fra dine 
prospects. Det er en helt naturlig del af denne forretningsmodel. Vær profes-
sionel og tag aldrig indvendingerne personligt.
Den bedste måde at svare på spørgsmål, der dukker op under en invitation er, 
helt enkelt at sige: "godt spørgsmål, det er derfor jeg ønsker at aftale et 
personligt møde med dig eller online, når vi begge har bedre tid, så jeg kan 
præsentere forretningsmuligheden for dig / demonstere produkter / vise dig 
mere" ..... På denne måde, kan du vende en skeptisk person til en nysgerrig 
person, som gerne vil aftale et møde.
Vær aldrig bange for et spørgsmål; der er altid et svar. Hvis du ikke kan svare 
her og nu, så vær ærlig og fortæl, at du ikke har svaret, men at du vil 
undersøge det og vende tilbage. Check med din sponsor / up-line / firmaet for 
at få hjælp og vend tilbage til din prospect, når du har svaret på spørgs-
målet.

DE 4 MEST ALMINDELIGE INDVENDINGER:

For at give specifikke svar på indvendinger, lær af din sponsor og brug de mange muligheder for at lære, på 
møder og online.

Jeg har ikke tid
Du svarer :
"Jeg forstår, at du er optaget, men hvis 
jeg kunne vise dig en måde, at blive 
succesful på, med den tid du har, ville 
du så være interesseret?"
Leverage                Deltid
Systemet Team

MLM
Du svarer :
"Må jeg spørge, hvad erfaring du har 
med Network Marketing?"
Gå ikke i forsvar
Positive facts om Nu Skin
Awards                       NYSE
Forbes                      35 år

Jeg har ikke råd
Du svarer :
"Vil du virkelig gerne starte en forretning, 
men er bekymret over investeringen?"
Det handler om at tjene penge, ikke om at 
bruge penge!

Jeg har ingen salgserfaring
Du svarer : PERFEKT!!!

De fleste af vores mest fremgangsrige ledere 
havde ingen salgserfaring
Vi har et gennemprøvet system, der virker.
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Samarbejd 
med din 
7TôWSV�

Præsentation af forretningen for dine kontakter skal være 
simpel. Vi anvender de standardiserede og godkendte 
præsentationer, som du kan  downloade på www.otg.global. 
(Password: Indeværende måned, skrevet på engelsk).

"PENGENE LIGGER I OPFØLGNINGEN"

De mange muligheder for præsenterer kan være:
Et personligt møde med din prospect, alene eller sammen 
med din sponsor.
Inviter din prospect til et åbent OTG møde (BB).
Post på sociale medier.
Skype, FB Messenger, etc.
Produkt demo / Showcase / Expo.

Inviter din prospect til en online præstentation, brug en 
optaget præsentation på dit eget sprog (eller din prospects 
sprog).

www.business.otg.global  - Business prospecting page
www.social.otg.global - Social selling
www.looks.otg.global - Nu Skin product focus
www.health.otg.global - Pharmanex / Biophotonic scanner focus

Vi anbefaler stærkt, at din sponsor er med i dine første 
præsentationer. Det er en fantastisk måde at 'earn while 
you learn' og er simpelt hen den bedste måde at få 
hurtigst gang i din forretning.

Afslutning

Efter en forretningspræsentation 
(BB), skal du bruge "BB part II" for at 
afslutte og tydeliggøre.
(Du finder den på www.otg.global).

Stil spørgsmål for at bekræfte og 
tydeliggøre.

NB! Aftal altid et opfølgningsmøde 
inden for 48 timer efter din præsenta-
tion / demo / hvis muligt sammen 
med din sponsor /partner

4. Kunsten at præsentere 
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Vid hvem dine uplines er. De er der for at hjælpe dig:

"Pengene ligger i opfølgningen"
Den bedste måde at følge op på er, at spørge hvornår og hvordan din kontakt vil 
fortsætte. Du skal altid holde kontakten og sørge for, at du har aftalt møder, for 
næste steps (uanset om det er et personligt møde, et telefonmøde eller et møde 
på Skype). Det kan kræve to eller flere møder med din kontakt, inden han/hun er 
parat til at gå i gang med forretningen. Så hav tålmodighed.

Hvis din kontakt virker åben, men ikke er parat, så spørg: "Er det ok, at jeg holder 
dig informeret?". Det er også vigtigt, at du stopper din opfølgning, såfremt 
personen ikke er interesseret.

Spørg om det er okay, at du kontakter dem på et senere tidspunkt, hvor timingen 
er bedre. Du tilbyder en fantasisk mulighed, men din succes er ikke afhængig af, 
om en enkelt person bliver en del af dit team eller ej. Et "nej" kan faktik være 
bedre end et "måske". Vær ikke bange for at bede om et tydeligt svar (så sparer 
du din tid).

Når din kontakt er parat, kan du give du ham/hende denne lille grå Fast Start 
Booklet og begynde at gennemgå, hvordan han/hun signer op og foretager den 
første ordre. Sørg for at planlægge en forretningspræsentation i nær fremtid, 
som din nye Brand Affiliate kan invitere til.  Undersøg hvornår den næste OTG S7 
Workshop (FST) afholdes, så din nye Brand Affiliate kan komme med og 
modtage den fornødne træning samt møde andre OTG medlemmer!   Vis 
ham/hende www.otg.global og mødekalenderen: MØDER / MEETING FINDER. 

5. Opfølgning

Hjælp din nye 
partner til at starte 
forretningen på en 
KLAR og ENKEL 
måde ...

Navn

SPONSOR

Telefon Email

Upline BRAND REPRESENTATIVE Kontaktinformation

Navn

SPONSOR

Telefon Email

UPLINE EXECUTIVE BRAND PARTNER

Navn

SPONSOR

Telefon Email

UPLINE EXECUTIVE BRAND DIRECTOR
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Når du har registreret en ny forretningspartner, gør da følgende:

1. Hjælp ham/hende med at oprette den første ordre
2. Lær ham / hende, hvordan disse produkter af høj kvalitet videresælges til 
en slut forbruger gennem sociale medier eller møder
3. Lær ham/hende hvordan ADR fungerer og hjælp med at oprette din nye 
Brand Affiliates ADR (helst på 100 PV/måned)
4. Sørg for at han/hun får en kopi af denne Fast Start Booklet.
5. Vis din nye Brand Affiliate OTG websiden, www.otg.gloabl og hjælp 
ham/hende med at tilmelde sig OTGs mailingliste og inviter ham/hende ind i 
den lokale OTG Facebook gruppe
6. Gennemgå sammen, de 7 punkter i denne Fast Start Booklet (Begynd med 
at sætte mål og lave kontaktliste)
7. Planlæg jeres næste møde og vis hvordan vi finder tid & sted for det næste 
OTG møde (OTG mødekalender: www.otg.global/Møder/Meeting Finder): og 
husk, at jo flere mennesker du har med til møderne, jo større er muligheden 
for, at din forretning hurtigt vokser sig stærkere.. 
8. Inviter din nye partner til at se "BB II - Getting Started" træning, online eller 
offline. Find den online under "Downloads" på www.otg.global.

Vi vinder alle ved at samarbejde.
Byg din forretning i dybden ved at hjælpe dine Brand Affiliates  ved at arbejde 
med og i deres netværk.
Respekter andre Nu Skin Brand Affiliates kollegaer på møder og træninger til 
enhver tid.
Vi følger Code of Conduct og de fire principper for at være en OTG Team 
Player.
Duplikation: Lær selv systemet, anvend systemet og lær det fra dig. Anvend 
“principperne for succes” og gør det på en måde, så andre kan kopiere, det du 
gør. Spørg ikke dig selv “om det virker”. Spørg i stedet dig selv; “kan det 
duplikeres”.
Edificering: Gør det til en vane altid at tale i positive vendinger, for at lægge 
vægt på hvor meget du værdsætter det system og de personer, som hjælper 
dig på vejen frem mod din succes.
Respekter Crosslines: Vi tilhører alle den samme “Nu Skin familie”, så lad os 
respektere og opmuntre hinanden. Tal altid kun positivt til og med dine 
crosslines og edificer deres upline.
Hvis du derimod oplever at have et problem eller en udfordring, så husk at 
tage dette op med din egen upline eller firmaet.
Vær som en konsulent: Giv støtte og vejledning til dine Brand Affiliates. Dette 
omfatter bla. hjælp til målsætning samt opfølgning på hvilke tiltag din Brand 
Affiliate har gjort.

Når du har 
registreret en ny 
forretningspartner, 
gør da følgende: 

Sådan opnår vi 
sammen 
fremgang med
Nu Skin.

7. Teamwork

6. Opstart
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Dette er vaner,
som afspejler en
CORE leder. Er du
en CORE leder?

7 CORE HABITS til Success
1. Bliv 100% produkt bruger
2. 15 personlige præsentationer eller mere hver måned
3. Opret 2 eller flere nye privatkunder / ADR’er hver måned
4. Opnå 6 blokke eller mere inden den 14. i måneden
5. Læs / Lyt til en OTG anbefalet bog / audio dagligt
6. Deltag i alle de OTG & Nu Skin begivenheder anbefalet af din upline,
    som du har mulighed for 
7. Vær en holdspiller

• Duplikation
• Edificering
• Respekter Crosslines: Ingen Crosslining
• Konsultation/ Vær som en konsulent

System 7 anbefalet Læsning / 
lytte-liste 
Konferenceopkald / Webinars

• På engelsk, spansk og fransk. Se tidsplan og program på
www.otg.global under ‘Webinars’

Bøger
• The Success Formula, by Chris Taylor
• Think and Grow Rich, by Napoleon Hill
• The Greatest Salesman in the World, by Og Mandino
• Rich Dad, Poor Dad, by Robert Kiyosaki
• 7 Habits of Highly Effective People, by Stephen Covey
• Aspire, by Kevin Hall
• Awaken the Giant Within, by Anthony Robbins
• The Slight Edge, by Jeff Olson
• As a Man Thinketh, by James Allen
• Peaks and Valleys, by Spencer Johnson
• It’s Not About the Money, by Bob Proctor
• The Leader Who Had No Title, by Robin Sharma
• Think Rich to Get Rich, by T. HarvEker
• How to Win Friends and Influence People in the Digital Age, by Dale Carnegie
• The Monk Who Sold His Ferrari, by Robin Sharma
• Magnetic: The Art of Attracting Business, by Joe Calloway
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1.  Jeg arbejder altid på en ærlig, etisk 
og ansvarlig måde i følge OTG Vision & 
Mision. 

2. Jeg behandler altid alle team 
medlemmer og deres kontakter med 
respekt. 

3. Jeg bestræber mig på at være et 
loyalt ‘produkt af produktet’. Jeg sørger 
for at være et godt eksempel og 
omlægger mit personlige forbrug og 
erstatte alle konkurrerende produkter i 
mit hjem med produkter fra Nu Skin."

4. Jeg udviser en positiv og opmuntren-
de attitude, der afspejler OTG. Jeg viser 
respekt for andre ved at undgå brug af 
negative ord og handlinger. 

5. Jeg edificere sponsorer og ledere og 
andre Brand Affiliates og grupper. Vi 
opmuntrer kolleger til at arbejde frem 
mod vækst og succes med deres 
ledere. Jeg handler  ansvarligt, jeg 
underviser og statuere et eksempel. 
Jeg støtter og opmuntre alle Brand 
Affiliates, der udviser  engagement i 
denne forretning.

6. Jeg fortsætter med at lære og 
udvikle mig ved at følge de retnings 
linjer, der er skitseret i OTG under-
visningsmaterialet, der findes på 
www.otg.global. Ved kopiering, bruger 
jeg kun det officielle, standardiserede 
materiale fra OTG.

7. Jeg køber eller sælger aldrig Nu Skin 
produkter på Ebay, Amazon, personlige 
hjemmesider eller andre lignende 
online steder.

8. Jeg rekrutterer kun dem, der ikke i 
forvejen er aktive i Nu Skin. Jeg 
opfordrer aldrig aktive Brand Affiliates 
eller prospects til at skifte gruppe. 

Dette er ikke acceptabel adfærd under 
nogen omstændigheder.

9. Jeg kan ikke deltage i eller anbefale 
andre Network Marketing virk somhed-
er eller produkter, og aldrig gøre brug af 
OTG eller Nu Skin kontakter til fremme 
af sådanne virksomheder eller produk-
ter. Derudover bekræfter jeg, at jeg ikke 
personligt profiterer af eventuelle 
uddannelsesprogrammer, online eller 
offline kurser, cd’er, videoer, bøger eller 
lign.

NB: Til din information, så er denne 
retningslinje (punkt 9) IKKE en del af Nu 
Skins "Politikker og procedurer"

10. Jeg er enig i, at problemer eller 
konflikter kun bør diskuteres med min 
upline eller virksomheden; aldrig med 
downlines eller crosslines. 

11. Jeg fremstår med en ren, pæn og 
professionel personlig fremtræden og 
påklædning. 

12. Jeg gør en indsats for at deltage i alle 
OTG anbefalede System 7 arrangement-
er, herunder Business Briefing, System 
7 Workshops, regionale møder, Succes 
Summit og Nu Skin begivenheder.

Jeg bekræfter herved, at jeg har modta-
get OTG S Code of Conduct og at jeg 
har læst og forstået og vil rette mig 
efter det. Jeg vil refererer til OTG’S CODE 
OF CONDUCT i tilfælde af spørgsmål. 

Dato

Underskrift

Denne Code of 
Conduct er 
uafhængigt blevet 
udviklet af OTG. 
Det er 
udelukkende 
Brand Affiliates, 
som melder sig 
ind i OTG, der skal 
følge den.
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BRAND AFFILIATE—Enhver person, der er autoriseret til at sælge Nu Skins produkter i henhold til Brand 
Affiliate-aftalen (BAA). Alle produktkøb er valgfri.

BRAND REPRESENTATIVE (BR)—En person, der har gennemført kvalificeringen og et alment udtryk, der bruges 
om alle Brand Representatives og opefter, uanset titel. For at opretholde titlen som Brand Representative skal 
man optjene mindst fire Building Blocks hver kalendermåned (eller bruge Flex Blocks som erstatning for 
manglende Building Blocks). Hvis du ikke kan opretholde din status som Brand Representative, vil Brand 
Representatives fra dit Team flyttes til din direkte Brand Representative upline. Du har mulighed for at 
genstarte inden for en begrænset periode, og hvis du får succes med det, kan du muligvis genvinde de Brand 
Representatives, der var i dit Team sammen med Flex Blocks, du tidligere har indtjent. Se yderligere detaljer - 
Genstart eller kontakt din Account Manager for mere information.

HENSIGTSERKLÆRING (LOI)—Et dokument eller en online meddelelse, en Brand Affiliate underskriver for at 
meddele Nu Skin om deres ønske om at blive Kvalificerende Brand Representative. Når dokumentationen er 
indsendt og godkendt af Nu Skin, er en Brand Affiliate efterfølgende benævnt som ”QBR1” den første måned i 
kvalificeringen, ”QBR2” i den anden måned osv. Hvis en Brand Affiliate har været Qualifying Brand Representa-
tive før og ønsker at Kvalificere sig igen, skal denne Brand Affiliate indsende en ny hensigtserklæring.

KVALIFICERENDE BRAND REPRESENTATIVE (QBR)—En Brand Affiliate, der har indsendt en hensigts-
erklæring og påbegyndt, men ikke afsluttet, Kvalificeringen. Se Opbyg - Kvalificering for yderligere detaljer.

SALGSVOLUMEN—Et pointsystem, Nu Skin bruger til at sammenligne værdiforholdende på produkter på tværs 
af valutaer og markeder. Hvert produkt tildeles et specifikt antal salgsvolumenpoint. Sharing Blocks, Building 
Blocks og Leadership Team Salgsværdi omfatter alle salgsvolumen. Salgsvolumen er anderledes end den 
provisionsbaserede Salgsværdi.

BUILDING BLOCK—En beregning af salgsvolumen. En Building Block er kun anset som gennemført, når den har 
500 point i salgsvolumen. En Building Block med mindre end 500 points i salgsvolumen kaldes ufuldendt.

DETAILKUNDER—Enhver, der ikke er Brand Affiliate eller Medlem og køber Produkter enten fra en Brand 
Affiliate eller direkte fra Nu Skin.

DETAILSALGSPROFIT—Vi henviser til politikker og procedurer angående restriktioner, der er gældende i 
henhold til lokal lovgivning.

TITEL—Henviser til Medlemmer, Brand Affiliates, Kvalificerende Brand Representatives og Brand Representa-
tive titler. Brand Representative-titler bestemmes af antallet af G1 Brand Representatives og Leadership Teams 
og bruges til at afgøre hvor mange Generationer, du kan få udbetalt Leading Bonus fra. Se Led Vejen – Titel- og 
Leading Bonus-diagram for specifikke krav for titler.

LEADERSHIP TEAM (LT) - Består af G1 Brand Representatives der har optjent særlige Leadership Team 
Salgsvolumen (LTSV - 10k, 20k, 30k, 40k) i en kalendermåned.

LEADERSHIP TEAM SALGSVOLUMEN (LTSV)—En G1 Brand Representatives LTSV er summen af al G1–G6 
Salgsvolumen, udsprunget fra den givne G1 Brand Representative. 

.

Tillæg
Ordliste til kompensationsplan
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