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Politika mednarodnega sponzoriranja 

 

Ta politika velja od 1. julija 2018 na vseh evropskih tržiščih (Avstrija, Belgija, Bolgarija, Češka, Danska, 

Estonija, Finska, Francija, Grčija, Hrvaška, Italija, Latvija, Litva, Madžarska, Nemčija, Nizozemska, 

Norveška, Poljska, Portugalska, Republika Irska, Romunija, Slovaška, Slovenija, Španija, Švedska, 

Švica, Turčija, Ukrajina, Združeno kraljestvo), na katerih Amwayeve podružnice poslujejo v skladu z 

Amwayevim Planom prodaje in trženja. 
Amway si pridržuje pravico, da lahko skladno s točko 1.3 Amwayevih Načel poslovanja kadar koli 
spremeni to politiko. 

 
 

Nosilci Amwayevega posla (NAP-i) lahko svoje Amwayeve posle razvijejo preko: (I) mednarodnega 

sponzorstva drugih NAP-ov ali (II) vzpostavitve in mednarodnega sponzorstva svojih mednarodnih 

večkratnih poslov ali poslov št. 2 (»večkratni posel«). 

Mednarodno sponzoriranje drugih NAP-ov in večkratnih poslov ter nagovarjanje NAP-ov za 

mednarodno sponzoriranje urejajo veljavni zakoni in predpisi ter Amwayeva Načela poslovanja, 

politike in poslovni principi, ki se lahko spremenijo (Awayeva Načela poslovanja  in politike), vključno 

s specifičnimi politikami, ki so navedene v nadaljevanju. 
 

I. Mednarodno sponzoriranje potencialnih NAP-ov 
 

Mednarodno sponzoriranje pomeni, da NAP z obstoječim Amwayevim poslom (mednarodni sponzor) 

Amwayev posel predstavi potencialnemu NAP-u na drugem tržišču (mednarodno sponzorirani NAP) in 

ga pozneje sponzorira. Mednarodni sponzor bo mednarodno sponzoriranemu NAP-u nudil podporo iz 

tujine, ta pa bo dobil sponzorja (krušni sponzor) tudi na tržišču, na katerem želi mednarodno 

sponzorirani NAP delovati s svojim Amwayevim poslom. 

A. Mednarodni sponzor ima do svojih mednarodno sponzoriranih NAP-ov začetne in nadaljnje 

obveznosti. 

1. Mednarodni sponzor mora: 
 

a. osebno poznati in osebno predstaviti posel mednarodno sponzoriranemu 

NAP-u, tako da mednarodno sponzorirani NAP navede mednarodnega 

sponzorja, ko se registrira pri Amwayu, 

b. poskrbeti (neposredno ali prek Amwaya) za to, da krušni sponzor lokalno 

sponzorira mednarodno sponzoriranega NAP-a, 

c. redno komunicirati z mednarodno sponzoriranim NAP-om in ga spodbujati, da 

posel gradi na tak način, ki je primeren za tržišče in v skladu s pogodbenimi 

obveznostmi, ki jih ima lokalni NAP do Amwayeve podružnice in 

d. komunicirati s krušnim sponzorjem in mu nuditi podporo, saj krušni sponzor nudi 

nenehno podporo mednarodno sponzoriranemu NAP-u na domačem tržišču. 
 

2. Mednarodni sponzor ne sme: 

a. se vmešavati v nudenje podpore in izobraževanja mednarodno 

sponzoriranemu NAP-u, kar je naloga krušnega sponzorja, 
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b. poslovati na tržišču v večjem obsegu, kot to dovoljujejo veljavna zakonodaja 

ter Awayeva pravila in politike, 

c. potencialnemu NAP-u predstaviti Amwayev Plan prodaje in trženja za tisto 

tržišče (to je vloga krušnega sponzorja in/ali lokalne Amwayeve podružnice). 

3. Mednarodni sponzor mora izpolnjevati vse dolžnosti, ki jih ima kot mednarodni 

sponzor zunaj tržišča, na katerem posluje mednarodno sponzorirani NAP. 

Mednarodni sponzor lahko na mednarodno tržišče potuje samo v obsegu, ki ga 

dovoljuje veljavna zakonodaja. 

B. Krušni sponzor mora mednarodno sponzoriranemu NAP-u predstaviti in razložiti Amwayev 

Plan prodaje in trženja, stalno pa je odgovoren tudi za usposabljanje, izobraževanje in 

motiviranje mednarodno sponzoriranega NAP-a, kot je navedeno v Awayevih pravilih in 

politikah, predvsem v 5. točki Amwayevih Načel poslovanja. 
 

C. Mednarodno sponzorirani NAP mora ob podpisu vloge nanjo navesti ime in Amwayevo 

številko mednarodnega in krušnega sponzorja ter potrditi mednarodnega sponzorja. 

1. Če Amwayev posel potencialnemu NAP-u predstavi sponzor na domačem tržišču, 

potem ne gre na mednarodno sponzorstvo, zato na Amwayevi vlogi tega NAP-a ne 

sme biti naveden mednarodni sponzor. 

2. Mednarodno sponzorirani NAP mora mednarodnega sponzorja navesti le, če mu je ta 

prvi predstavil in ga uvedel v Amwayev posel. 

3. Potem ko je registracija mednarodno sponzoriranega NAP-a oddana Amwayu in jo ta 

sprejme, je treba vse morebitne spremembe glede mednarodnega sponzorja izvesti z 

Amwayevim soglasjem. 

 

D. Pri vzpostavljanju mednarodne povezave ali povezav je pomembno, da se mednarodni 

sponzor zaveda, da lahko Amway po lastni presoji zavrne potrditev in/ali plačilo nadomestila 

v skladu z Amwayevim Planom prodaje in trženja za katero koli strukturo pri kateri meni, da 

gre za izkrivljanje ali manipulacijo Amwayevega Plana prodaje in trženja. 
 

II. Mednarodno sponzorstvo večkratnega posla 
 

Če NAP začne posel št. 2 na drugem tržišču, ki ni tisto, na katerem ima prvotni posel, mora posel št. 

2 mednarodno sponzorirati prvotni posel. Tudi naslednji posel (tretji, četrti itd.) mora biti mednarodno 

povezan s prvotnim poslom ali pa njegovim drugim poslom. Na nekaterih tržiščih, kjer Amway posluje, 

zakon dovoljuje tujcem vzpostavitev in vodenje Amwayevega posla, ki se upošteva kot večkratni posel 

katerega koli tujca, ki je že registriran kot NAP na drugem Amwayevem tržišču. 

NAP mora potem mednarodno sponzorirati ta večkratni posel in ga kot takega povezati. 

 

A. Za vzpostavitev večkratnega posla na drugem tržišču mora biti NAP trenutno najmanj 

kvalificirana Platina na enem Amwayevem tržišču. 

Izjeme, ki so opravičene zahteve po kvalifikaciji za Platine so: 

1. NAP, ki ne živi na področju svojega domačega tržišča, če lahko predloži dovoljenje za 

bivanje in je upravičen do vzpostavitve in vodenja Amwayevega posla na ciljnem 

mednarodnem tržišču. Dokazilo o dovoljenju za bivanje je lahko na primer: kopija 
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potnega lista, kopija delovne vize, dovoljenje za delo itd. Za podrobnejše informacije 

se obrnite na lokalno Amwayevo podružnico. 

2. NAP, ki ima na ciljnem tržišču bližnjega družinskega člana, kar je treba pisno potrditi 

Amwayu na domačem tržišču. Sporočiti je treba sorodstveno razmerje in njegovo/njeno 

ime. Za potrebe te politike se kot bližnji družinski član upošteva določena skupina 

sorodnikov, ki se sicer upošteva v predpisih in zakonih, to so starši, bratje in sestre, 

otroci, zakonci, stari starši, vnuki po krvi, posvojitvi ali sklenitvi zakonske zveze. V 

primeru posvojitve štejejo samo starši /stari starši posvojitelji. 

 

  Od 1. junija 2016  potrdilo o opravljenem tečaju za gradnjo večkratnih poslov ni več obvezno. Še vedno 

pa močno priporočamo, da  opravite trening v zvezi z gradnjo večkratnih poslov. 

  Poleg tega imajo določena tržišča še vedno strožje zahteve glede  gradnje večkratnih poslov. Kitajska na 

primer zahteva, da so njihovi  prodajni  predstavniki  na nivoju Diamanta, da bi  lahko odprli večkraten 

Amwayev posel v drugi državi,  še vedno pa je obvezen tudi certifikat  o opravljenem tečaju  za gradnjo 

večkratnih poslov. Za več informacij, se prosimo obrnite na Amwayevo podružnico trga, ki vas zanima. 

 

 
To pravilo A ne velja za NAP-e, ki svoj Amwayev posel vodijo v Evropi in želijo vzpostaviti večkratni posel 

na drugem evropskem tržišču. 

 

B. Pri vzpostavljanju večkratnega posla v tuji državi mora NAP na Amwayevi vlogi enega od svojih 

obstoječih poslov določiti za mednarodnega sponzorja (načelo 4.32 Amwayevih načel 

poslovanja). 

 

C. Ko tuji NAP-i vzpostavijo večkratni posel, morajo upoštevati lokalne zakone in predpise. 

Dodatno morajo lastniki večkratnega posla izpolnjevati svoje dolžnosti kot sponzorji na 

mednarodnem tržišču: zgraditi morajo uravnotežene večkratne posle, vključno s tem, da 

osebno poskrbijo za usposabljanje in podporo za NAP-e v skupini pod seboj, ali pa poskrbijo, 

da bo ta podpora, skladna z Načeli poslovanja in Politikami, zagotovljena. 

 

D. Globalno od 1. septembra 2017  velja pravilo, da v kolikor NAP vzpostavi večkratni posel na 

drugem Amwayevem tržišču, lahko mednarodno sponzoria nove NAP-e na takem drugem 

tržišču samo v globino svojeva večkratnega posla. Za vse  mednarodno sponzorirane posle 

pred 1. septembrom 2017 se nič ne spremeni in  ostanejo, kjer so. Za Evropo stopi to pravilo 

v veljavo 1. julija, 2018.  

Za to točko D te politike se evropska Združena linija sponzorstva (ZLS = CLOS) upošteva kot 

eno tržišče. Prav tako se vse evropske Enotne linije sponzorstva (ELS  =SLOS) upoštevajo vsaka 

kot eno tržišče.  

§ NAP ki v ZLS* ali ELS** že ima večkratni posel, lahko nove NAP-e mednarodno 

sponzorira samo v globino takega večkratnega posla.  

§ NAP-i, ki imajo več kot en večkratni popsel v ZLS ali v kateri koli ELS, lahko sami izberejo 

v globino katerega bodo mednarodno sponzorirali nove NAP-e.  Sami se v takem primeru lahko 

tudi odločijo, da mednarodno sponzorirajo tega novega NAP-a s katerim koli svojim večkratnim 

poslom izven ZLS ali ELS. 

 

Pri vzpostavljanju večkratnega posla NAP-i ostanejo odgovorni za to, da izpolnjujejo svoje 

obveznosti v skladu z Amwayevimi Načeli poslovanja in politikami na vseh tržiščih, kjer 

poslujejo. 



5  

 

*ZLS v Evropi: Bolgarija, Češka, Estonija, Hrvaška, Latvija, Litva, Madžarska, Poljska, Romunija, 

Slovaška, Slovenija, Turčija in Ukrajina 

**ELS v Evropi: Belgija & Nizozemska; Združeno kraljestvo & Republika Irska; Danska, Finska, Norveška 

& Švedska; Nemčija & Francija; Španija & Portugalska. 

III. Politika nagovarjanja za mednarodno sponzoriranje 
 

Ko se NAP-i registrirajo pri Amwayu, sami odločijo koga želijo navesti kot sponzorja in/ali 

mednarodnega sponzorja, od njih pa se ne zahteva, da se pridružijo isti liniji sponzorstva na vseh 

tržiščih. Vendar pa za pridobivanje obstoječih NAP-ov (in tudi potencialnih NAP-ov) za mednarodno 

sponzoriranje veljajo Awayeva pravila in politike, neustrezno pridobivanje pa Amway kaznuje s 

korektivnimi ukrepi. 

 

A. Ko NAP-i poskušajo mednarodno sponzorirati druge NAP-e, ki jih osebno poznajo, ali 

vzpostaviti svoje večkratne posle, lahko kontaktirajo samo osebno sponzorirane NAP-e. 

Pridobivanje oziroma nagovarjanje katerih koli drugih obstoječih NAP-ov predstavlja kršitev 

Amwayevih načel poslovanja in politik 

 

B. Lahko veljajo tudi bolj restriktivna Amwayeva pravila in politike. Na nekaterih tržiščih na primer 

NAP-i, ki vzpostavljajo večkratne posle, ne smejo pridobivati nobenih NAP-ov, vključno z 

osebno sponzoriranimi NAP-i. Vsak NAP se mora sam v lokalni Amwayevi podružnici 

pozanimati, kakšna so lokalna pravila in politike. 

 

IV. Neskladnost 
 

Amway bo preiskal okoliščine ali pritožbe glede kršitve te politike v skladu z 11. in 12. točko 

Amwayevih Načel poslovanja 

Poleg korektivnega ukrepa, ki se lahko naloži na podlagi 12. točke Amwayevih načel poslovanja, 

Amway lahko ukrepa na naslednji način: 

če je bil vzpostavljen večkratni posel, ki ne izpolnjuje zahtev, določenih v zgoraj navedeni točki II, 

lahko Amway večkratni posel retroaktivno prekine. 

 

Ta politika se uporablja tudi za Stalne kupce plus v obsegu, ki se nanaša na status Stalnega kupca 

plus. 


