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For å gi deg det 
beste grunnlaget 
for å lykkes i din nye 
business, har vi laget 
dette heftet for å 
guide deg gjennom 
dine første skritt til 
suksess i Nu Skin.

OTG er din 
supportorganisasjon, 
og ulikt tradisjonell 
business er du ikke 
alene.

NON-PROFIT FORENING - LOV 1/2002 
OTG WEST EUROPE ASSOCIATION
OTG West Europe Association’s mål er å skape et miljø hvor Nu 
Skin-Brand Affiliates med felles mål kan dra nytte av innsatsen til 
hverandre. Dette takket være et system av felles og like presen-
tasjoner og treninger. Sammen kan vi alle utrette mer enn det som 
ville vært mulig alene.

Velkommen til din nye business

Hva er OTG
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Forholdet mellom 
Nu Skin og OTG
Uavhengig av Nu Skin Enterprises, arbeider OTG kun med Nu Skin Brand 
Affiliates. For å hjelpe deg i din business har OTG utviklet et utdanningsystem 
som heter System 7 (S7)

Din Business 
partner
 » Vår kapitalpartner
 » Utvikler 

produktene
 » Tar hånd om 

logistikken
 » Tar hånd om 

administrasjon 
og rettslige 
prosedyrer

 » Betaler ut 
provisjoner

Din supportor-
ganisasjon
 » Lærer deg 

business 
prinsippene, 
og gir deg et 
dupliserings 
system

 » Organiserer 
eventer

 » Utvikler business 
materiell

 » Code of Conduct 
(Se siste side)
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Mine opplysninger
Min Sponsor
Navn  Telefon 

FB/Messenger  Instagram 

Personlig Informasjon
Mitt Nu Skin ID-nr  Passord 

Ressurser
Nu Skin Enterprises

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

Nu Skin kundesenter

Tlf. nr.: 85295048  (ordrer, 
ADR’er, informasjon og 
spørsmål)

E-mail: bruk “Kontakt oss” på ditt 
lands Nu Skin webside.

For en skreddersydd support 
av din business, kontakt din 
personlige Account Manager.

www.otg.global
Din business webside for 
support. (Logg inn: navnet på 
inneværende måned, skrevet på 
engelsk)

Andre websider
business.otg.global
looks.otg.global
social.otg.global
health.otg.global

OTG West Europe:
Den europeiske plattformen. 
Følg de siste nyhetene.

OTG “ditt land”:
Spesifikk informasjon finnes 
i Facebookgrupper (eks. OTG 
Norge) Meld deg inn i gruppene 
for markedene som er av 
interesse for deg 
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Hvordan signere opp

Online

Gå til www.nuskin.
com - velg ditt marked: 
Norge (eller annet) 
Velg “MULIGHETEN” 
så “Bli medlem av 
teamet vårt”.

Velg “Registrer deg 
som distributør” gå 
videre til “Fortsett til 
registreringskjema” 
Husk at du vil trenge 
din sponsors ID-nr 
for å kunne fortsette 
registreringen. Viktig 
å notere det ID-nr som 
du får tildelt deg.

Din første ordre

Din første ordre er veldig viktig. Du skal 
ikke bare prøve ut det brede utvalget av 
kvalitetsprodukter, det vil også bli en 
del av din “Starte opp” historie.

Husk at dette er en dupliserings-busi-
ness; derfor bør du være “coachable” 
og tenke på at din ordre er det første 
skrittet i din business.

For den beste starten på din business 
er det best å prøve, og å oppleve de 
forskjellige produktene på egenhånd. 
Din sponsor hjelper deg med å velge ut 
produkter for dine behov og interesser.

Nu Skin har satt sammen flere “Intro-
duksjonskit” med ideelle produkter å 
starte opp med.

Få betalt

Last ned skjema for bankopplysninger 
som du finner under “Office - Bibliotek - 
Skatt og regler - Skjema for registrering 
av kontonummer” Fyll ut, og send inn til 
Nu Skin.

Opprett din automatiske levering 
“Automatic Delivery Reward” (ADR).

Nu Skin tilbyr et svært lønnsomt lo-
jalitetsprogram. Ved å registrere deg 
for en ADR, vil du få dine produkter le-
vert rett hjem hver måned, og du får 20-
30% produktpoeng som kan løses inn i 
gratis produkter!

Du kan endre innholdet i din ADR når 
som helst.

For mer informasjon snakk med din 
sponsor, se også ADR Vilkår og betin-
gelser på www.nuskin.com. 
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Sjekkliste for å komme igang
Å ha en sjekkliste er avgjørende for din fremgang

  Registrer deg som Brand Affiliate og legg 
inn din første produkt bestilling.

  Gjør en avtale innen 24 (maks 48) 
timer med din sponsor for den første 
presentasjon (off-line, on-line) / showcase 
/ SoMe-posting.

  Bli kjent med System7 Workflow, og 
arbeid med dette heftet sammen med 
sponsoren din.

  Bli påkoblet, abonner på OTG’s e-mailliste 
på www.otg.global. Bli med i OTG West-
Europe og lokal OTG-gruppe på FB.

  Sjekk møtekalenderen på www.otg.global 
for kommende møter / arrangementer i ditt 
område. (BB, FST, Expand, Product Expo).

  Sjekk OTG Store på www.otg.global for 
forretningsmateriale.

  Bli din egen beste kunde ved å bytte 
produkter i ditt hjem med Nu Skin og 
Pharmanex produkter. (Bli et produkt av 
produktene).

  Sett opp din månedlige ADR-bestilling.

 TTP - Snakk med folk!.

Ta action
 

nå!
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looks.otg.global
business.otg.global

social.otg.global
health.otg.global

Måter å starte opp på Det finnes ulike måter å starte businessen på. 
Uansett hva som passer deg best er de grunn-
leggende prinsippene de samme.

Produkt Showcase
Big  

Business

Pharmanex /  
Scanner

Sosiale 
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

Kom igang.
Det er 7 skritt i System 7 
”Arbeidsflyten”

SYSTEM 
Arbeidsflyten

1 Mål

2 Kontakter

3 Inviter

4 Presentere

5 Oppfølging

6 Komme igang

7 Team work
Dette er trinnene til din suksess, og hver og en fokuserer på å drive businessen din fremover.

Sett dine første mål; både 
kort- og langsiktige. Sett dem 
skriftlig med en klar dato.

Skriv ned din kontaktliste

Å invitere er som en filmtrailer 
- skap nysgjerrighet!

7
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1. Mål
De fleste mennesker setter opp mål, men kun fremgangsrike personer arbeider mot dem 
Å være bevisst dine mål kan utgjøre forskjellen mellom  en blomstrende business og en business du 
strever med. Vi vil vise deg hvordan du setter dine mål, og arbeide mot dem.

Hvorfor Nu Skin? Hva er din motivasjon?

Hva er dine finansielle mål?
Hvor mye TRENGER jeg å tjene i min Nu Skin business pr. måned?

Om 4 måneder: Om 1 år: Om 5 år:

Hvor mye VIL jeg tjene i min Nu Skin business pr. måned?

Om 4 måneder: Om 1 år: Om 5 år:

Hvor mye tid er jeg villig til å investere i min business for å oppnå det jeg TRENGER å tjene?

Om 4 måneder: Om 1 år: Om 5 år:

Hvor mye tid er jeg villig til å bruke i min business for å oppnå det jeg VIL tjene?

Om 4 måneder: Om 1 år: Om 5 år:

Del denne informasjonene med din sponsor og/eller uplines. De er der for å hjelpe deg til å opp-
nå dine mål, men de kan ikke hjelpe deg om de ikke vet hva du vil. Vær klar over at det må være 
samsvar mellom tiden du er villig til å investere og dine mål. Suksess kommer med hardt arbeid, 
besluttsomhet og tålmodighet.
Dette er ikke en “bli rik fort” metode, men et langsiktig arbeidsprogram som kan gi deg langsiktige 
inntekter.

Hva vil du?

Ekstra inntekt 
(detaljhandel)

Økonomisk 
fleksibilitet 
(bygg et 
nettverk)

Denne måneden:

Denne måneden:

Denne måneden:

Denne måneden:
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4 1 5 2 6 3

Rutene med 10.000+, 20.000+ & 30.000+ er Leadership Teams
Et Leadership Team er en G1-salgsleder (Breakaway Executive) som har nådd visse milepæler i sal-
gsvolum i sitt Leadership Team (10k, 20k, 30k, 40k) i en kalendermåned.
Leadership Team Sales Volume er summen av alt salgsvolum i en Leadership Team’s gruppe, pluss 
salgsvolumet på Leadership Teamet’s G1-G5.

For å kvalifisere som en Presidential 
Director (Team Elite) trenger du 
6 frontlines og fire Leadership 
Teams. Samme tre som Executive 
Brand Director (Blue Diamond) 
og i tillegg det fjerde Leadership 
Teamet med minst 40.000 LTSV.

Se “KOM IGANG” videoen på www.otg.global for mer informasjon om Nu Skin kompensasjonsplan. 
Se også ordlisten på slutten av dette heftet for forklaring på forkortelsene som brukes.

Led!

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)

Viktige steg
Det finnes flere viktige skritt mot dine mål, definert av Nu Skins kompensasjonplan, og hvert enkelt 
skritt hjelper deg å fokusere på å drive virksomheten fremover.
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+43% fortjeneste på retail

Månedlig gjennomsnitt

Månedlig gjennomsnittsprovisjon 
for hver tittel

Årlig gjennomsnittsprovisjon

Gjennomsnitt i % av Brand 
Affiliates (Distributør) som 
kvalifiserer for provisjon
Gjennomsnitt i % av Sales 
Leaders (Executive) og over

*REF.: 1. Brand Affilitate Active Distributør (ikke-executive) / 2. Qualifying Sales Leader (Q Executiv) /  3. Provisional Sales 
Leader (Prov. Executiv) / 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)

Gjennomsnittsprovisjoner for distributører i EMEA (beløp i USD)

Informasjonen viser måneds- og årsbeløp. Den gjennomsnittlige vekslingskursen i 2016 for 1 US Dollar var NOK 8,41.  
En komplett oversikt av inntektene på hvert nivå i kompensasjonsplanen finner du her:
https://www.nuskin.com/content/dam/eu-library/CompPlanExtended/DCS/distributor_compensation_summary-all-
EMEA.pdf 

Hvor ser du deg selv? Bestem deg for hvilket 
Executivnivå du skal ha om:

Årlig gjennomsnitt

120 dager

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

1 år 2 år 5 år

Lag en handlingsplan
Med dine økonomiske mål definert, er det på tide å utvikle handlingsplanen 
din. I denne prosessen vil du jobbe tett med sponsoren din og dine uplines for 
å komme i gang på reisen din mot dine mål.

For eksempel:
• Hvor mange 

nye navn på 
listen min?

• Hvor mange 
business- 
presentasjoner?

• Hvor mange 
produkt-
demoer? 
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Din vei til suksess begynner med at du blir en 
Brand Representative

For å kvalifisere som en Brand Representative (Sales Leader), er alt du trenger å gjøre og sørge for 
at du er en aktiv distributør med et volum på 100 PSV (Personlig salgsvolum) eller mer på ditt per-
sonlige ID-nr., og en økende GSV (Gruppesalgs Volum) i organisasjonen din.
Snakk med din sponsor/upline om hvordan du kan starte din kvalifisering så fort som mulig!
Du finner mer informasjon om kvalifisering og kompensasjonsplanen i ordlistebilaget til kompen-
sasjonsplanen i slutten av dette heftet, og i Nu Skin’s kompensasjonsplan.

Sterke salgsledere (Executiver) maksimerer sine provisjoner ved å ha måned-
lige volumer på minst 100 PSV og 3000 GSV, og vi anbefaler at du tar sikte på 
å få så mye som mulig av dette volumet generert fra ADR.
Sterk businessbygging krever en kombinasjon av å utvikle ledere og en solid 
kundebase. Å hjelpe de nye lederne med å sikre en stabil 3000 i GSV fra deres 
første Brand Representative måned, vil hjelpe deg, og dem, til å bygge en solid 
business.
Fokuser på aktivitetene som utvider businessen din, og får deg nærmere 
målene dine. For å holde deg på et jevnt spor, er det en god ide å sette mål for 
aktivitetene som skaper volum og fører folk inn i organisasjonen din. Du bør 
dele dette inn i ukentlige og daglige mål.

Veien til suksess
Å nå nivået på Executive Brand Partner (Ruby Executive) er for mange det 
første store skrittet på veien for å nå sine ultimate mål. Snakk med din spon-
sor om å sette opp en “Suksessplan” for deg. Et populært verktøy er 120 Day 
Ruby Journal.

Som en Executive 
Brand Partner (Ruby 
Executive) vil du 
ha mulighet til å 
delta på “Nu Skin 
Success Trips”!

*For mer informasjon 
se Vilkår og betingelser 
for Success Trip
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2. Lag din kontaktliste
Å opprette en kontaktliste er svært verdifullt og nyttig for å legge 
grunnlaget for suksess. På dette stadiet skriver du ned alle navnene til 
alle i FAVN-nettverket (familie, venner, arbeid og nærmiljø), inkludert dine 
kontakter på sosiale medier, og tenk på hvem ellers som kan dra nytte av 
din business og/eller dine produkter. Du kan finne mennesker som liker 
å ta vare på seg selv, og deres utseende, mennesker som er bekymret 
for aldring eller spesifikke hudproblemer, eller mennesker som vil ha en 
ekstra inntekt. Du kan komme over kontakter som er på utkikk etter en stor 
karriereendring og er klar for “massive action”. I din bekjentskapskrets 
finnes det helt sikkert mennesker som Nu Skin på flere måter kan utgjøre 
en stor forskjell for (enten økonomisk eller personlig). 

DET ER TID FOR Å KOMME IGANG - FAVN 
Ta kontakt med de mest dynamiske menneskene i dine 
nettverk.

PLATTFORMER

NÆRMILJØ

Husk at det å lage 
kontaktlisten din 
er en bevisst og 
handlingsorientert 
aktivitet. Mennesker 
som gjennmfører 
sine planer er de som 
oppnår suksess. 

Gjør det 
idag!

Engasjer deg på dine sosiale plattformer

VENNERFAMILIE ARBEID
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Skriv en liste over de mest innflytelsesrike 
kontaktene innenfor de fire nettverkene

FAMILIE

ARBEID

VENNER

NÆRMILJØ

Skriv opp en liste med alle menneskene du kjenner i ditt nettverk, og velg ut hvilken du vil presentere business og/
eller produktene til først.

Definer: Hvem er han/hun? Hvorfor kom du til å tenke på denne personen? Business og/eller produkter? Hva sa 
han/hun?
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3. Inviter
Formålet med å invitere er å gjøre prospektet ditt nysgjerrig nok til å ville vite 
mer om hva du har å tilby ham/henne. Tenk over invitasjonen din for å få samme 
effekt som en filmtrailer som gjør at prospektet vil se hele filmen.
Sett deg inn i situasjonen til personen du vil invitere for å lære mer om hva du har 
å tilby. Hva kan de være misfornøyd med? En usikker jobbsituasjon, rynker, lite 
energi, akne, eller kanskje de trenger litt ekstra penger?
Husk: Du må alltid være fokusert på den andres behov og på hvordan du og din 
mulighet kan tilby en løsning på problemene deres.

Bestem deg for hva du skal invitere prospektet til:
• For å lære mer om produktene?
• Et produkt showcase?
• Din kundegruppe på Facebook?
• En skanning med Biophotonic Scanner?
• En LumiSpa-demo over kjøkkenbordet ditt?

For mer informasjon om forretningsmuligheten?
• En åpen BB på et hotell?
• En online BB video?
• Et en-til-en møte over en kopp kaffe?

Her får du noen tips:
Vær kortfattet, ikke gå inn på detaljer. Formålet er å få dem til å forplikte seg til en 
avtale for en presentasjon.
Inviter kun hyggelige, ærlige mennesker som er klar for å ta action.
Vær entusiastisk (men ikke overveld dem med din entusiasme).
Lytt mer enn du snakker!
Ikke vær redd for spørsmål - de vil bli besvart i neste skritt, presentasjonen

De 5 skrittene for en invitasjon
• Start dialogen - vær høflig og imøtekommende
• Gi et kompliment - alle liker å få et kompliment, fortell personen, at han/hun er 

noe spesielt og: vær oppriktig i ditt kompliment!
• Skap nysgjerrighet - som beskrevet over.
• Skap engasjement - bekreft avtalen som er inngått.
• Ta kontroll over samtalen - vær kortfattet, ikke gå inn på detaljer, gjør han/

henne nysgjerrig nok til å ville vite mer.”

Du kan finne flere råd om hvordan invitere fra noen av de mest fremgangsrike 
lederne under “Kom igang” på www.otg.global
Hvis du bruker sosiale medier i businessen din, vil du finne mer informasjon på 
neste side om “Attraction Marketing”.

En klok person 
sa engang: 
“Selg det 
problemet du 
vil løse, ikke 
produktet” 

Det er de 
samme prin-
sippene som 
gjelder enten 
du arbeider 
gjennom sosiale 
media, produkt 
showcase/
demo, eller en 
business 
presentasjon 
når du tilbyr 
forretning-
smuligheten 
eller et produkt.

Attract
ion 

Marketing
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Bli kjent med “Attraction Marketing”

“Attraction Marketing er bruk av markedsføringsteknikker spesielt utviklet for å 
lære kunden hva du gjør, og hvordan en tjeneste, eller et produkt vil være til nytte 
for dem før de kjøper det.” - Facebook
Attraction Marketing handler om at kundene/prospektene skal finne deg i stedet 
for at du skal finne dem.
Attraction Marketing bør være godt gjennomtenkt, ikke automatisk. Bli kjent 
med Nu Skin’s retningslinjer for sosiale medier (se YouTube video “Nu Skin 
EMEA Social Media Guidelines”).
Folk tror ofte, feilaktig, at vi skal markedsføre produktene våre, eller vår Nu Skin 
business på sosiale medier, det du faktisk bør markedsføre er DEG SELV som 
det virkelige produktet.
For å få folk til å “kjøpe” deg må de først kjenne, sette pris på, og stole på deg. 
Start med å skape et publikum, legg til folk som deler dine interesser (ikke bare 
dine venner, eller Nu Skin Brand Affiliates).
Når du kommuniserer med dine følgere er det viktig å ha en klar strategi, og at 
du holder deg til den når du legger interessante poster ut på din profil. Vær deg 
selv, og bygg ditt eget merke: Bli inspirert av andre, men ikke kopier dem. Vær 
den beste versjonen av deg selv, ikke den nest beste versjonen av noen andre!
Når du legger ut poster på sosiale medier, kan du bytte mellom forskjellige typer 
innlegg: Personlige innlegg (deg, ditt sosiale liv, din livsstil), businessrelaterte 
innlegg, informative innlegg, innlegg som beskriver effektene av våre produkter 
og morsomme innlegg (et bilde av deg og dine kollegaer som har det gøy).
For å lære hvordan du kan forberede profilen din og deg selv for å bruke so-
siale medier til å bygge opp businessen din, kan du gå til www.social.otg.global 
(passord: nåværende måned på engelsk).

Du vil tiltrekke 
deg folk som kan 
identifisere seg 
med hvordan du 
er, og hvordan 
du jobber: 
Mennesker 
som deler 
filosofien din vil 
bli tiltrukket av 
din livsstil, og i 
utgangspunktet 
av HVEM DU ER!

Attract
ion 

Marketing



FSB  18 3. INVITER



Håndter innvendinger
Innvendinger er rett og slett et signal til deg at dine potensielle kunder trenger 
mer informasjon: Det er bra! Du vil få innvendinger oftere enn du slipper unna 
innvendingene. Det er en helt naturlig del av vår business, vær profesjonell 
og aldri ta dem personlig.
Den beste måten å svare på spørsmål som kommer opp under en invitasjon 
er å bare si «godt spørsmål, det er derfor jeg ønsker å møte deg (enten ved et 
møte, eller online) når vi begge har litt bedre tid, og jeg kan presentere pros-
jektet for deg / demonstrere produktet / vise deg mer “... På denne måten 
kan du gjøre noen som er skeptiske om til en nysgjerrig person som forplik-
ter seg til en avtale.
Vær aldri redd for spørsmål, det finnes alltid et svar. Dersom du ikke kan 
svare der og da, vær ærlig og si at du ikke har svaret, men at du skal finne ut 
av det. Sjekk med din sponsor/up-line/selskapet om de kan hjelpe, og kom 
tilbake til prospektet ditt når du har funnet svaret på spørsmålet.

DE 4 VANLIGSTE INNVENDINGENE

Jeg har ikke tid
Du svarer:
Jeg forstår at du er opptatt, men hva 
om jeg kan vise deg hvordan du kan 
bli suksessfull på den tiden du har, 
ville det vært interessant for deg?

MLM 
Du svarer:
Får jeg spørre deg om hvilken erfaring 
du har med Network Marketing?
Ikke gå i forsvar
Gi positive fakta om Nu Skin

Jeg har ikke råd
Du svarer:
“Du vil virkelig starte en 
forretning, men du er bekymret 
for investeringskostnadene?”
Det handler om å tjene penger, 
ikke å bruke penger!

Jeg har ingen 
erfaring med salg
Du svarer: PERFEKT!!!
De fleste av de mest fremgangsrike 
lederne hadde heller ingen 
tidligere erfaringer med salg
Vi har et velprøvd system som fungerer.

Leverage Deltid
Systemet  Team

Priser NYSE
Forbes  34 år
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4. Kunsten å presentere
Å presentere businessen til kontaktene dine må gjøres enkelt. Vi 
bruker standardiserte, og autoriserte, presentasjoner som du kan 
laste ned fra www.otg.global.

De ulike måtene å presentere på kan være:
“Møt dine prospekter alene eller med din sponsor.
Inviterer prospektene dine til et åpent OTG-møte (BB).
Poster i sosiale medier.
Skype, FB Messenger, og lignende.
Produkt demo / Showcase / Expo.
Inviter dine prospekter til en online presentasjon ved å 
bruke en innspilt presentasjon på 
ditt språk (eller ditt prospekts språk).”

http://business.otg.global - Business presentasjoner
http://social.otg.global - Selg via sosiale medier
http://looks.otg.global - Nu Skin produktfokus
http://health.otg.global - Pharmanex / Biophotonic scannerfokus

Vi anbefaler på det sterkeste at din sponsor er sammen med 
deg på de første tre til fem presentasjonene du holder. Det er helt 
enkelt den beste måten å starte din business raskest mulig, og å 
tjene penger samtidig som du lærer deg hvordan du skal jobbe.

Closing

Etter en Business Briefing - bruk “BB 
del II” som et hjelpemiddel til avslut-
ning, og avklaring av interessen til 
prospektet. (du finner den på www.
otg.global)
Still spørsmål som bekrefter og 
avklarer.
NB! Planlegg alltid et oppfølging-
smøte senest 48 timer etter presen-
tasjonen / demoen din - om mulig 
sammen med din sponsor / partner.

Arbeid 
sammen med 
din sponsor!
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5. Oppfølging
“Pengene ligger i oppfølgingen”

Den beste måten å følge opp på er å spørre, når og hvordan prospektet ditt vil 
fortsette.
Du skal altid holde kontakten og sørge for at du har avtaler for de neste trinnene 
(om det skal være en personlig avtale, en telefonavtale eller et Skype-møte). To 
eller flere oppfølgingsamtaler, eller møter kan være påkrevd hos prospektet før 
han/hun er klar til å starte opp, så vær tålmodig. Hvis prospektet virker åpen, men 
ikke klar, må du sørge for at han/hun synes det er ok å bli fulgt opp (“Kan jeg holde 
deg informert ...”)
Det er også viktig at du avslutter din oppfølging om personen ikke er interessert.
Spør om det er i orden at du kontakter prospektet igjen ved en senere anledning for 
å se om timingen er bedre da. Du tilbyr en fantastisk mulighet, men din fremgang 
er ikke avhengig av om én person blir med i ditt team, eller ikke.
Ett “nei” kan faktisk være bedre enn ett “kanskje”. Vær ikke redd for å be om et 
tydelig svar (du sparer tid på det)
Når ditt prospekt har bestemt seg, gi han/henne denne lille sølv Fast Start 
Booklet’en, begynn så å gå igjennom de første stegene med registrering og legg 
inn den første ordren.
Avtal tid for en Business Briefing som din nye Brand Affiliates (distributør) kan 
invitere sine prospekter til, avtal også tid til den neste lokale OTG S7 Workshop 
(FST), møte for grunnleggende trening og for å møte andre OTG kollegaer. Vis 
også frem www.otg.global og møtekalenderen.

Kjenn dine uplines. De er der for å hjelpe deg.

UPLINE SALGSLEDER KONTAKTINFORMASJON

UPLINE EXECUTIVE BRAND PARTNER (RUBY)

UPLINE EXECUTIVE BRAND DIRECTOR (BLUE DIAMOND / TEAM ELITE)

Hjelp din nye 
partner å 
starte sin nye 
business på 
en KLAR og 
ENKEL måte.

Sponsor

Sponsor

Sponsor

Navn

Navn

Navn

Telefon

Telefon

Telefon

Mail

Mail

Mail
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6. Starte opp
Når du har registrert en ny businesspartner må du gjøre følgende:

1. Hjelp han/henne å legge inn sin første ordre.
2. Lær personen hvordan han/hun skal formidle disse høykvalitets produktene 

til en kunde, enten via sosiale medier eller på et møte.
3. Lær han/henne hvordan ADR fungerer, og hjelp dem til å lage en ADR ordre 

(helst på 100 PV pr. måned).
4. Sørg også for at han/hun får sin egen Fast Start Booklet.
5. Vis også frem websidene til OTG og hjelp personen å registrere seg på OTG 

mailingliste. Inviter han/hun til den lokale OTG Facebook gruppe
6. Gå igjennom de 7 punktene i denne FSB sammen (begynn å arbeide med 

mål og kontaktliste)
7. Planlegg møtene deres fremover, vis hvor man ser neste OTG møte og hvor 

det er. (OTG møtekalender). Forklar hva BB, Produkt Expo, FST S7 Workshop 
er. Husk at jo flere mennesker du inviterer inn til møtene, jo større blir 
muligheten for at din business vokser hurtigere og sterkere.

8. Inviter din nye partner til å se “BB II - Kom igang” treningen, online, eller 
offline.

7. Teamwork
Alle vinner når vi arbeider sammen.
Bygg din business i dybden ved å arbeide i dybden av ditt nettverk, arbeid også i 
dybden av dine Brand Affiliates (distributørers) nettverk.
Respekter alle andre Nu Skin kollegaer i alle møter og treninger, og ved alle andre 
sammenhenger.
Vi følger “Code of Conduct” og de 4 prinsippene om å være en OTG Team Player
Duplisering: Lær, bruk og lær bort systemet. Sett prinsippene om suksess i action, 
og gjør det andre kan duplisere. Ikke spør deg selv om det virker, spør deg selv om 
det kan dupliseres.
Edifisering: Gjør det til en vane og alltid snakke positivt om dine kollegaer, spon-
sor/uplines, om Nu Skin og produktene. Fortell andre hvor mye du verdsetter de 
ulike delene, og personene som hjelper deg på veien. 
Respekter sidelines: Vi tilhører alle den samme “familien” så la oss respektere og 
oppmuntre hverandre. Snakk positivt med dine sidelines og løft frem deres upline.
Når du får et problem eller en utfordring, husk og alltid ta dette med din egen up-
line, eller med selskapet.
Vår som en konsulent: Gi fortløpende støtte og veiledning til dine Brand Affiliates 
(distributører).  Dette omfatter bl.a. hjelp til målsetting samt oppfølging av hvilke 
tiltak din partner har gjort.

Slik oppnår 
vi fremgang 
med Nu Skin 
sammen!

Nå er du klar 
til å starte din 
business, og 
til å få dine 
første Brand 
Affiliates 
og kunder 
på plass.
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7 CORE VANER FOR SUKSESS
1. Vær en 100% produktbruker

• 25 produkter eller fler i ditt hjem
2. Gjør/gi 15 eller flere presentasjoner hver måned
3. Skap 2 eller flere nye personlige kunder/ADR hver mnd.
4. Oppnå 3000 GSV innen den 15. i måneden
5. Les/Lytt til en av bøkene/cd’ene anbefalt av OTG hver dag
6. Delta på alle OTG og Nu Skin møter/eventer anbefalt av din upline
7. Vær en Team Player:

• Duplisering
• Edifisering/Fremsnakking
• Respekter Sidelines: - Ingen Crosslining
• Konsultasjon

System 7 Anbefalt lesing/lytting
Konferansesamtaler/Webinarer
• På engelsk, spansk og fransk. Se tidsplan og program på www.otg.global 

under “Webinars”

Bøker

• 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 hisferrari’ av Robin Sharma
• Magnetic: The Art of Attracting Business av Joe Calloway

Dette er vanene 
som avspeiler en 
CORE leder. Er du 
en CORE leder? 
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Denne Code of 
Conduct har blitt 
uavhengig pro-
dusert av OTG 
og kun Brand 
Affiliates som 
melder seg inn i 
OTG er forpliktet 
til å følge den.

OTG Code of Conduct
1. Jeg skal drive min forretning i tråd 

med OTG’s visjon og misjon.
2. Jeg skal behandle alle team- 

medlemmer, og deres kontakter, 
med respekt til enhver tid.

3. Jeg skal tilstrebe å bli et produkt av 
produktet. Jeg sikter på å sette et ek-
semplel ved å endre mine personlige 
handlemønstre ved å erstatte alle 
konkurrerende produkter hjemme 
med produkter fra Nu Skin. 

4. Jeg opprettholder en positiv, og 
oppmuntrende holdning som gjen-
speiler OTG. Jeg viser respekt for 
andre ved å unngå bruk av sladder 
og baksnakking eller ved å si nega-
tive ting om dem.

5. Jeg fremsnakker mine uplines, samt 
ledere og nye personer i andres 
team. Jeg oppfordrer kollegaer til å 
arbeide mot vekst og suksess for de-
res ledere.  Jeg opptrer ansvarlig, jeg 
skal gi opplæring og lede andre ved 
å følge disse prinsippene. Jeg støt-
ter og oppmuntrer alle distributører 
som viser engasjement for denne 
virksomheten.

6. Jeg skal fortsette å lære og utvikle 
meg ved å følge retningslinjene i 
OTG sitt opplæringsmateriell som 
jeg finner på www.otg.global.com.  
I min duplisering bruker jeg bare 
det standardiserte offisielle mate-
riellet fra OTG.

7. Jeg skal ikke kjøpe eller selge pro-
dukter på Finn.no, Ebay, Amazon, 
Alibaba eller på personlige nett- 
steder og andre lignende nettmil-
jøer. 

8. Jeg skal bare rekruttere de som ikke 
er aktive i Nu Skin, jeg skal heller 
ikke oppfordre aktive distributører 
eller prospekter å bytte gruppe. Jeg 
erkjenner at dette ikke er aksepta-
belt under noen omstendigheter.

9. Jeg fremmer ikke, anbefaler eller 
rekrutterer for andre nettverk-
baserte salgsorganisasjoner eller 
produkter, eller gjøre bruk av OTG 
eller Nu Skin’s kontakter for å 
fremme slike virksomheter eller 
produkter. Jeg bekrefter også at 
jeg ikke skal tjene på opplærings-
materiell, hverken fra web-basert 
opplæring, kurs, opptak, cd’er, vid-
eo, bøker eller noe annet materiale.

10. Jeg diskuterer problemer bare med 
min upline, eller med selskapet, 
ikke med down- eller sidelines. 

11. Jeg tilstreber å opprettholde et 
rent, og profesjonelt personlig ut-
seende og følge dresskoden. 

12. Jeg tilstreber å delta på og i alle fall 
støtte alle OTG anbefalte System7 
arrangementer, dette inkluderer 
Business Briefing, System7 Work-
shops (FST’er) , Regionale Success 
Summit og Nu Skin eventer.

Jeg bekrefter herved at jeg har mottatt 
OTG´S Code of Conduct og at jeg har 
lest og forstått det og vil rette meg etter 
det. Jeg vil refererer til OTG’S CODE OF 
CONDUCT GUIDE i tilfelle spørsmål.”

Dato

Signatur
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Måned 1 LOI Generer 1,000 GSV inkludert 100 PSV eller mer
Måned 2 LOI Generer 1,500 GSV inkludert 100 PSV eller mer
Måned 3 LOI Generer 2,000 GSV inkludert 100 PSV eller mer

Vedlegg
Ordliste til kompensasjonsplanen

BRAND AFFILIATE - En person som er autorisert til å selge Nu Skins produkter i overensstemmelse 
med distributøravtalen (Seller Agreement SA) Alle innkjøp av produkter skjer frivillig.
SALES LEADER (SL): - En Sales Leader, er en person som har gjennomført sin kvalifikasjon. 
LETTER OF INTENT (LOI) - Letter of Intent er en hensiktserklæring; et dokument som en Brand Affil-
iate underskriver, eller en online beskjed, og dermed informerer Nu Skin om hans /hennes intensjon 
om å starte opp for at kvalifisere seg til at bli Sales Leader. Når Nu Skin har mottatt og akseptert 
hensiktserklæringen, blir Brand Affiliaten referert til som “LOI” i den første kvalifikasjonsmåneden, 
som “Q1” i den andre måneden og “Q2” i den tredje og siste måned av kvalifiseringen.
QUALIFYING SALES LEADER (QSL) - En Qualifying Sales Leader er en person der har levert inn 
hensiktserklæringen “”Letter Of Intent”” og påbegynt kvalifiseringsperioden”

Refererer til Nu Skins Salgs Kompensasjons Plan

SALES VOLUME - Salgssvolum (Sales Volume) refererer seg til poeng i et verdisystem vi anvender for 
å jevnføre produktenes relative verdi mellom ulike valutaer og markeder. Hvert produkt står for en viss 
mengde poeng av salgsvolumet. Salgsvolumet skiller seg fra den provisjonsbaserte salgsverdien.
GSV (Group Sales Volume) - Gruppen består av deg og alle dine kunder, medlemmer, Brand Affiliates 
(distributører) og Qualifying Sales Leader. Dine Sales Leaders (Executiver) og deres grupper inngår 
ikke i din gruppe. Alt salg i din gruppe bidrar til gruppens provisjonsbaserte salg (GCSV)
CSV (Commissionable Sales Value) - Er den provisjonsbaserte verdien av de produktene som kjøpes 
fra Nu Skin. Commissionable Sales Value er grunnen for beregning  av salgskompensasjonen, og er 
basert på den lokale valutaen på den markedet der produktet er solgt.
RETAIL CUSTOMER - Er en kunde som ikke er Brand Affiliate (distributør) eller medlem, som kjøper 
produkter fra en Brand Affiliate (distributør) eller direkte fra Nu Skin.
RETAIL PROFIT - Er den fortjenesten du får mellom dine dine totale kostnader (inklusive kostnader for 
frakt etc) og priser du selger produktene for.
TITTEL - Bestemmes av hvor mange linjer og ledergrupper du har, for å bestemme hvor mange nivåer 
som du kan betales ledarskapsbonus på.
LEADERSHIP TEAM (LT) - Ett Leadership Team er en salgsleder i G1 (Breakaway Executive) som har 
oppnådd visse milepæler i salgssvolum i sitt Leadership Team (10k, 20k, 30k, 40k) under en kalen-
dermåned. Leadership Teamet’s salgssvolum er summen av alt salgssvolum i Leadership Teamet’s 
gruppe, pluss salgssvolumet på Leadership Teamet’s G1-G5 
LEADERSHIP TEAM SALES VALUE (LTSV) - Er summen av alt salgssvolum i et Leadership Team’s 
gruppe pluss salgssvolumet på Leadership Teamet’s G1 - G5.
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