
 

  

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

 
 

 

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. 

CODUL DE CONDUITĂ 

 
1. Îmi derulez afacerea în conformitate cu Viziunea și Misiunea OTG. 
  
2. Tratez întotdeauna cu respect toţi membrii echipei şi persoanele cu care colaborează.  
 
3. Mă străduiesc să fiu un ‚produs loial al produselor’.   

 

Scopul meu este să fiu un exemplu prin utilizarea exclusivă a produselor și să am produse Nu Skin în 

casa mea. 
 
4. Am o atitudine pozitivă şi încurajatoare care reflectă OTG. Dau dovadă de respect faţă de ceilalţi 

evitând să folosesc cuvinte negative și să adopt acțiuni neconstructive.  
 
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 lor. Acţionez cu 

responsabilitate. Învăţ şi conduc prin puterea exemplului. Sprijin şi încurajez toţi partenerii afiliați ai 
mărcii dedicaţi acestei afaceri. 
 
6. Continui să învăț și să mă dezvolt în conformitate cu liniile directoare descrise in materialele de 
instruire OTG, pe care le găsesc la www.otg.global. Pentru multiplicare, folosesc exclusiv sursele oficiale 

standardizate oferite de OTG.  
 
7. Nu vând şi nu cumpăr niciodată produse Nu Skin pe Ebay, Amazon, pagini de internet personale 

sau alte medii similare online. 
 
8. Recrutez numai 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.  
 
9. Nu mă implic în alte rețele și nu recomand alte firme sau produse de marketing de reţea şi nu 

folosesc niciodată persoane cunoscute din 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. 

Notă: Rețineți că acest regulament (punctul 9) NU se regăsește în politicile și procedurile Nu Skin. 

 

 
10. Sunt de acord că problemele sau neînțelegerile să fie discutate doar cu linia mea superioară sau 

cu compania; niciodată cu liniile inferioare sau paralele. 
 
11. Îmi mențin o ținută curată, ordonată, de afaceri și respect codul vestimentar.  
 
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.   
 
Prin prezenta, certific faptul că am primit Codul de Conduită OTG și că l-am citit, l-am înțeles și îl voi 

respecta. Voi consulta GHIDUL CODULUI DE CONDUITĂ OTG pentru orice întrebări. 
 

Nume :...........................................................       Semnătura:............................. 

Data:......................... 

http://www.otg.global/

