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Standardi digitalne komunikacije

DIGITALNE KOMUNIKACIJE POMENIJO ELEKTRONSKI PRENOS (NAČELOMA PREK RAČUNALNIKA 
ALI MOBILNE NAPRAVE) BESEDILNIH PODATKOV, SLIK, VIDEOPOSNETKOV, GLASU IN DRUGIH 
INFORMACIJ, MED DRUGIM VSEH OBJAV ALI PUBLIKACIJ, KI SO NA VOLJO V DIGITALNEM 
PROSTORU, VKLJUČNO Z ELEKTRONSKIMI SPOROČILI, VIDEOPOSNETKI, PREDVAJANJI V 
ŽIVO, DIGITALNIMI DOGODKI, PODDAJAMI, OBJAVAMI NA BLOGIH, MOBILNIMI APLIKACIJAMI 
(APLIKACIJE), OGLAŠEVANJEM, FORUMI IN SPLETNIMI STRANMI, TER PREK VSEH DRUŽBENIH 
MEDIJEV ALI PLATFORM ZA SPOROČANJE, KOT SO NPR. FACEBOOK®, YOUTUBE®, 
INSTAGRAM®, TWITTER®, WECHAT®, VK®, LINE®, LINKEDIN®, WHATSAPP® ALI SNAPCHAT® 
(»DIGITALNE KOMUNIKACIJE«).

OBVEZNOSTI GLEDE SKLADNOSTI

NAP-i morajo spoštovati Amwayeva načela poslovanja, standarde in politike, zlasti evropske standarde in 
politiko glede dodatnih poslovnih gradiv ter te standarde digitalne komunikacije (»SDK«) pri vseh oblikah 
digitalne komunikacije v zvezi z Amwayevo poslovno priložnostjo, Amwayevimi izdelki ali Amwayevimi storitvami 
(neposredno ali posredno) ter vedno, kadar digitalne komunikacije predstavljajo dodatno poslovno gradivo 
(DPG), kot je določeno v Načelih poslovanja.

NAP-i morajo vedno spoštovati vse veljavne zakone ter pogoje uporabe digitalnih platform, ki jih uporabljajo. 
NAP-i morajo biti pošteni, natančni in ne smejo zavajati. Amway lahko zahteva, da NAP odstrani, prekliče, 
umakne, izbriše ali popravi svoje digitalne komunikacije ali izvede ukrepe, ki jih zahteva Amway. Zapomnite si, 
da so primeri v tem dokumentu samo primeri in ne obsegajo vseh situacij, ki so dovoljene ali prepovedane.

PREPOVEDANE KOMUNIKACIJE – NEŽELENA POŠTA

NAP-i se ne smejo nikoli posluževati komunikacije v obliki neželene pošte. Neželena pošta je digitalna komunikacija, 
poslana posameznikom, s katerimi NAP nima osebnega, obstoječega Amwayevega poslovnega odnosa (tj. skupna 
in neposredna poslovna interakcija med NAP- om in posameznikom, ki se zgodi pred predstavitvijo Amwayeve 
poslovne priložnosti ali Amwayevih izdelkov). Neželena pošta vključuje tudi komunikacijo, poslano osebam, ki 
niso privolile v prejemanje komunikacije ali ki so preklicale privolitev, tj. specifično zahtevale, da se jih odstrani 
iz prihodnje komunikacije. »Privolitev« pomeni, da so posamezniki poiskali in se prostovoljno odločili, da sledijo, 
všečkajo, sodelujejo ali se prijavijo, ali so na drug način pokazali željo po prejemanju digitalnih komunikacij.

VZPOSTAVITEV SPLETNIH SKUPNOSTI

Spletne skupnosti so skupine posameznikov, ki uporabljajo digitalne komunikacije za razpravljanje o zanimanjih 
ali temah. NAP-i lahko vzpostavijo spletne skupnosti, v katerih razpravljajo o Amwayevi poslovni priložnosti prek 
komunikacije »potiska« ali »potega«. Uporaba spodaj opisanih pristopov komunikacije »potiska in potega« lahko 
NAP-om pomaga, da se izognejo neželeni pošti. NAP-i ne smejo pod nobenim pogojem neposredno ali posredno 
nagovarjati, pomagati, poskušati pregovoriti ali spodbujati drugih NAP-ov v svoji skupnosti ali izven nje, da naj 
zahtevajo spremembo položaja v liniji sponzorstva (LOS).

Vzpostavitev spletne skupnosti s pomočjo komunikacije »potega«

NAP-i lahko objavljajo vsebino v javnem ali zasebnem okolju, s čimer posameznikom omogočijo, da najdejo 
vsebino in privolijo v komunikacijo. To poznamo kot komunikacijo »potega«. Pristop komunikacije »potega« 
pomeni, da NAP ustvari ali uporabi vsebino na digitalnih sredstvih, ki so izključno v njegovi lasti ali jih samo on 
upravlja, tako da morajo posamezniki poiskati in se prostovoljno odločiti za sledenje, všečkanje, sodelovanje ali 
prijavo, ali na drug način izrecno pokazati, da želijo prejemati digitalne komunikacije, ter v to torej privolijo. Pri 
vzpostavitvi skupnosti to zagotavlja, da posamezniki, ki si ogledujejo vsebino, ne prejemajo neželene pošte in da 
so se odločili, da se povežejo z NAP-om.
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Primeri »potega«:

• Posameznik najde NAP-ov blog o Amwayevem poslu in objavi komentar. NAP lahko komunicira s posameznikom, 
ker je lastnik ali upravlja digitalno sredstvo, ki ga je posameznik našel in je privolil v sodelovanje v tej skupnosti, 
ker je objavil komentar na blogu.

• NAP ustvari javno stran za svoj Amwayev posel na Facebooku. To je dovoljeno, ker je NAP lastnik ali upravlja 
digitalno sredstvo in posameznik mora privoliti v sodelovanje v tej skupnosti, če želi videti druge objave.

• NAP ustvari oznako #LifewithAmway in posameznik najde NAP-a prek funkcije iskanja na Instagramu. To je 
dovoljeno, ker je NAP lastnik ali upravlja digitalno sredstvo, na katerem je objavil oznako, posameznik pa jo 
je našel in je pokazal zanimanje za NAP-ovo skupnost na Instagramu, torej je privolil v komunikacijo.

• NAP objavi tvit o Artistry bleščilu za ustnice na svojem javnem profilu na Twitterju. Posameznik išče na 
Twitterju, najde in všečka tvit. NAP vzpostavi stik s posameznikom, tako da mu pošlje tvit. To je dovoljeno, 
ker je posameznik z všečkanjem tvita pokazal zanimanje za NAP-ovo skupnost, torej je privolil v komunikacijo.

• NAP objavi povezavo, ki predstavlja njegovo Amwayevo spletno stran, v komentarju na javni videoposnetek 
na kanalu YouTube. To ni dovoljeno, ker NAP ni lastnik oz. ne upravlja digitalnega sredstva (kanala YouTube), 
na katerem je objavil komentar.

Vzpostavitev spletne skupnosti s pomočjo komunikacije »potiska«

Pristop komunikacije »potiska« pomeni, da NAP neposredno stopi v stik s posamezniki ali vsebino pošilja 
prek digitalnih sredstev. Pri vzpostavitvi skupnosti obstajata dve vrsti komunikacije »potiska« – dovoljena in 
nedovoljena.

Komunikacija »potiska« – dovoljena: NAP lahko pošilja digitalne vsebine posameznikom, s katerimi ima 
osebni, obstoječi poslovni odnos, ker so ti posamezniki že del NAP-ove skupnosti. Poleg tega lahko NAP pošilja 
digitalne komunikacije posameznikom, ki so privolili in izrazili zanimanje za sodelovanje v NAP-ovi skupnosti.

Primeri dovoljene komunikacije »potiska«:

• NAP pošlje neposredno sporočilo o izdelkih Nutrilite posamezniku, ki NAP-u sledi na Instagramu. To je dovoljeno, 
ker je posameznik s sledenjem NAP-u v njegovi skupnosti na Instagramu privolil v komunikacijo.

• NAP objavlja lepotne nasvete na svoji poslovni strani na Facebooku, posameznik najde in všečka objavo, 
NAP pa mu pošlje neposredno sporočilo in začne pogovor o izdelkih. To je dovoljeno, ker je posameznik z 
všečkanjem objave na Facebooku privolil v sodelovanje v tej skupnosti.

• NAP spozna posameznika na dobrodelnem dogodku in strinjata se, da mu NAP pošlje zasebno sporočilo o 
Amwayevi poslovni priložnosti prek aplikacije WhatsApp. To je dovoljeno, ker je posameznik med srečanjem 
izrazil željo, da NAP stopi v stik z njim glede poslovne priložnosti.

• NAP je edini lastnik skupine na Facebooku, ki je namenjena čolnarjenju, in objavlja vsebine o Amwayevih 
izdelkih za čiščenje čolnov. Če je upoštevano pravilo o lastništvu digitalnega sredstva, je to dovoljeno.

• Posameznik v spletni skupini išče priporočilo, tako da objavi »Iščem Amwayevega distributerja«. Član skupine 
objavi ime NAP-a, ki nato posamezniku pošlje zasebno sporočilo. To je dovoljeno, ker je posameznik z iskanjem 
priporočila privolil v komunikacijo in NAP lahko vzpostavi stik z njim.

Komunikacija »potiska« – nedovoljena: NAP ne sme pošiljati digitalne komunikacije posameznikom, s katerimi 
nima osebnega, obstoječega konkretnega in dejanskega poslovnega odnosa, ali posameznikom, ki niso privolili 
v prejemanje komunikacije. To predstavlja neželeno pošto in ni dovoljeno, ker posamezniki niso del NAP-ove 
skupnosti.

Primeri nedovoljene komunikacije »potiska«:

• NAP pošlje sporočilo posamezniku, ki ga je našel na strani za razprave v skupini. To ni dovoljeno, ker NAP nima 
osebnega, obstoječega odnosa s tem posameznikom, poleg tega ta posameznik ni privolil v komunikacijo z 
NAP-om ali sodelovanje v NAP-ovi skupnosti.

• NAP, ki je član velike strokovne organizacije inženirjev, pridobi seznam e-poštnih naslovov vseh članov in 
jih po elektronski pošti povabi na srečanje za potencialne NAP-e. To ni dovoljeno, ker članstvo v strokovni 
organizaciji in pridobitev seznama e-poštnih naslovov ne predstavljata osebnega, obstoječega odnosa in 
ne pomenita, da je posameznik privolil v sodelovanje v NAP-ovi skupnosti.
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• NAP pošlje neposredno sporočilo o Amwayevi poslovni priložnosti članu skupine nekdanjih diplomantov, ki ga 
ne pozna, prek omrežja LinkedIn. To ni dovoljeno, ker NAP ni lastnik oziroma ne upravlja skupine na omrežju 
LinkedIn ter nima osebnega, obstoječega odnosa s tem posameznikom, ki torej ni član NAP-ove skupnosti.

Prepovedana vsebina za vsa okolja

NAP-i v zasebnih ali javnih skupnosti ne smejo objavljati naslednjih vrst vsebine:

• informacij o liniji sponzorstva;

• zaupnih in/ali občutljivih poslovnih gradiv, med drugim informacij o izdelkih pred njihovo uvedbo na tržišče, 
spremembah v upravi, zaprtjih tovarn, pridružitvah itd.

Komunikacija znotraj skupnosti

Ko posameznik privoli v sodelovanje v NAP-ovi skupnosti, so dovoljene vse oblike komunikacije s tem posameznikom, 
tako »potisk« kot »poteg«, če so skladne z načeli, politikami in standardi. Pristope komunikacije »potiska« ali 
»potega« je treba uporabiti pri vzpostavitvi skupnosti NAP-ov in morajo biti skladni s spodnjimi razdelki.

PREDSTAVITEV AMWAYEVE POSLOVNE PRILOŽNOSTI 

NAP lahko išče potencialne NAP-e in predstavi Amwayevo poslovno priložnost strankam in potencialnim  
NAP-om, pri čemer lahko uporabi poziv k dejanju, na digitalnih sredstvih, ki so v NAP-ovi lasti ali ki jih upravlja, 
če je posameznik privolil v to (komunikacija »potega«). Poleg tega lahko NAP predstavi priložnost posamezniku, 
s katerim ima obstoječ poslovni odnos (komunikacija »potiska«).

Uporabniško ustvarjena vsebina

NAP-i lahko promovirajo Amwayevo poslovno priložnost in izdelke tako, da objavljajo uporabniško ustvarjeno 
vsebino, vključno z videoposnetki, zvočnimi posnetki, slikami (izdelkov, ljudi ali druge) in slikami samih sebe 
(selfiji) z Amwayevimi izdelki ali brez njih, pod pogojem, da je spremljajoče besedilo resnično, natančno in ni 
zavajajoče. Vendar pa uporabniško ustvarjene vsebine, ki vključuje izključno Amwayeve lastniške blagovne 
znamke (izdelke ali njihova imena/logotipe), ali podobe Amwayevih izdelkov, ne smejo uporabiti v profilu, kot 
naslovno sliko ali na podobnem območju znotraj digitalne lastnine.

Primeri pridobivanja potencialnih NAP-ov:

• NAP na svojem računu na Instagramu objavi selfi, na katerem v roki drži Amwayev izdelek, z dodanim pozivom 
k dejanju »Za več informacij o Amwayevi poslovni priložnosti pošljite neposredno sporočilo«. To je dovoljeno, 
ker je digitalno sredstvo v NAP-ovi lasti ali ga upravlja in tisti, ki se odločijo poslati sporočilo NAP-u, privolijo 
v prejem dodatnih informacij.

• NAP posreduje tvit Amwayevega uradnega računa na Twitterju o tem, kako postati nosilec Amwayevega 
posla. V posredovanem tvitu NAP omeni prednosti položaja nosilca posla in svojim sledilcem omeni, naj 
se za registracijo obrnejo nanj. To je dovoljeno, ker tisti, ki se odločijo poslati sporočilo, privolijo v prejem 
dodatnih informacij o poslu.

• NAP objavi videoposnetek o pridobivanju potencialnih NAP-ov za svoj Amwayev posel na prijateljevem blogu. 
To ni dovoljeno, ker NAP ni lastnik oz. ne upravlja digitalnega sredstva, kar pomeni, da posamezniki na blogu 
niso privolili v komunikacijo z njim.
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PRODAJA/TRŽENJE

NAP lahko promovira izdelke za prodajo strankam in poten- cialnim NAP-om, pri čemer lahko uporabi poziv k 
dejanju, na digitalnih sredstvih, ki so v NAP-ovi lasti ali ki jih upravlja, če je posameznik privolil v sodelovanje v 
NAP-ovi skupnosti. 

NAP lahko dejanski prodajni postopek zaključi prek:

• osebnih prodajnih strani, ki so na voljo na Amwayevi spletni strani

Cene

NAP ne sme v nobeni digitalni lastnini vključiti informacij o cenah (cen izdelkov ali kakršnih koli popustov) razen

• v primeru osebne digitalne komunikacije z drugo osebov obliki teksta, direktnega sporočila, elektronske 
pošte itd.

• v primeru, ko deli direktno povezavo z ali objavo iz uradne Amwayeve digitalne lastnine.

NAP-I lahko vključujejo informacije o cenah na svojih digitalnih lastninah, ki so namenjene trženju Amwayevih 
izdelkov in sicer

• na svojih Osebnih maloprodajnih spletnih straneh v okviru Amwayeve strani

• v trgovinah na Facebooku in Instagramu (Amway bi moral odobriti kakršne koli druge trgovine) na NAP-ovi 
digitalni lastnini, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

• Prikazane cene se ne razlikujejo od tistih na uradni Amwayevi digitalni lastnini. 

• Nakup je opravljen prek osebnega spletnega mesta, transakcija pa prek www.amway.si.

Uporabniško ustvarjena vsebina/promocijsko prikazovanje izdelkov

NAP-i lahko tržijo v skladu s temi standardi digitalne komunikacije tako, da objavljajo uporabniško ustvarjeno 
vsebino, vključno z videoposnetki, zvočnimi posnetki, slikami (izdelkov, ljudi ali druge) in slikami samih sebe 
(selfiji) z Amwayevimi izdelki ali brez njih, pod pogojem, da je spremljajoče besedilo resnično, natančno in ni 
zavajajoče. Vendar pa uporabniško ustvarjene vsebine, ki vključuje izključno Amwayeve lastniške blagovne 
znamke (izdelke ali njihova imena/logotipe), ali podobe Amwayevih izdelkov, ne smejo uporabiti v profilu, kot 
naslovno sliko ali na podobnem območju znotraj digitalne lastnine.

Nepooblaščena prodaja 

NAP-i Amwayevih izdelkov ne smejo preprodajati ali promovirati na nobenem prodajnem mestu, katerega 
primarni namen je prodaja izdelkov in storitev javnosti, kar med drugim vključuje tudi Amazon, eBay, Taobao 
in Etsy. Na teh mestih ne sme biti prikazan noben Amwayev izdelek ali storitev, četudi izdelki ali storitve niso 
naprodaj. Prodaja na teh mestih ogroža konkurenčno okolje in lahko ogrozi tudi storitve, ki jih NAP-i omogočajo 
strankam, ter ugled Amwaya in njegovih blagovnih znamk.  Te prodajne platforme niso odobrene z Amwayeve 
strani.

NAP-i ne smejo uporabiti ali pooblastiti oseb, ki niso NAP-i (glavni vplivneži, stranke, tretje osebe itd.), da 
prodajajo ali tržijo Amwayeve izdelke in storitve v njihovem imenu, kar vključuje uporabo kakršne koli zavajajoče 
taktike za povečanje prodaje ali priljubljenosti NAP-ovih digitalnih sredstev.

Primeri prodaje:

• NAP objavi poziv k dejanju na strani Amway World Headquarters na Facebooku, s katerim spodbuja ljudi, da 
naj kupujejo pri njem. To ni dovoljeno, ker NAP ni lastnik oz. ne upravlja strani Amway World Headquarters 
na Facebooku.

• NAP prepriča vlogerja na kanalu YouTube, da prodaja Amwayeve izdelke in promovira NAP-ov posel. Vloger 
lahko promovira Amwayeve izdelke in priporoča NAP-a, če za promocijo in priporočilo ne prejme nobenega 
nadomestila. Vloger pa ne sme prodajati Amwayevih izdelkov, ker predstavlja tretjo osebo, ki deluje v imenu 
NAP-a, in ni pooblaščen za prodajo Amwayevih izdelkov.

•  NAP Amwayev izdelek prodaja na Amazonu, eBayu, Taobao, Etsyju ali drugih zunanjih prodajnih spletnih 
platformah. To ni dovoljeno, saj Amazon, eBay, Taobao, Etsy ali druge zunanje prodajne spletne platforme 
niso pooblaščene spletne trgovine.
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AMWAYEVA NAMENSKA DIGITALNA LASTNINA

Amwayeva namenska digitalna lastnina je zasebno okolje, namenjeno samo NAP-om, kjer si NAP-i izmenjujejo 
informacije, povezane z Amwayevim poslom, in o njih razpravljajo. 

NAP-i lahko objavljajo ali pošiljajo naslednje vrste vsebine:

• seznami dostopnih, odobrenih dodatnih poslovnih gradiv

• informacije za promocijo organiziranih izobraževanj za NAP-e, med drugim datumi dogodkov in cene vstopnic

• Amwayeva poslovna priložnost, Amwayevi izdelki, tehnike za pridobivanje potencialnih NAP-ov ali Amwayeve 
storitve

• uspešni profili

• motivacija

• kakršna koli druga vsebina, ki jo NAP-i lahko objavljajo v odprtem okolju

Prepovedana vsebina:

• Pridobivanje potencialnih NAP-ov ali promoviranje članstva, storitev ali izdelkov NAP-om v poslu, ki ni povezan 
z Amwayem

• Poziv k ukrepanju v povezavi z izdelki, ki niso Amwayevi

PREPLETANJE IN SPODBUJANJE DRUGIH SKUPNOSTI/POSLOV

Prepleteno digitalno sredstvo združuje več osebnih zanimanj ali poslov na NAP-ovem osebnem digitalnem 
sredstvu. NAP-i lahko prepletajo in spodbujajo svoj Amwayev posel s svojimi drugimi družbenimi skupnostmi in 
posli. To pomeni, da lahko NAP na prepletenih digitalnih sredstvih, ki so v njegovi lasti ali ki jih upravlja, spodbuja 
svoje skupnosti in posle, ki niso povezani z Amwayem, promovira Amwayeve izdelke in pridobiva potencialne 
NAP-e prek tega posla ali skupnosti. 

To tudi pomeni, da na tem prepletenem digitalnem sredstvu NAP lahko spodbuja svojo Amwayevo skupnost, 
promovira, priporoča in prodaja izdelke, ki niso Amwayevi, in pridobiva potencialne NAP-e prek te Amwayeve 
skupnosti pod pogojem, da ne zlorabi* svojega vpliva na skupino pod seboj. 

*Zloraba vključije vendar ni omejena na izjave ali namigovanje, da mora NAP kupiti kakršne koli priporočene ali promovirane ne-Amwayeve 
izdelke, da bi imel uspešen posel. Sponzor in NAP-i v liniji nad NAP-om ne smejo spodbujati, izvajati pritiska ali zahtevati, da NAP kupi kakršne 
koli ne-Amwayeve izdelke, kot pogoj, da prejme podporo ali pomoč pri gradnji svojega Amwayevega posla.

Če ima NAP digitalno lastnino, namenjeno poslu, ki ni povezan z Amwayem, te lastnine ne sme uporabiti za 
promocijo ali prodajo Amwayevih izdelkov ali storitev ali promocijo Amwayeve poslovne priložnosti. Prepleteno 
digitalno sredstvo mora izpolnjevati pogoje tega sredstva, skupnosti ali posla.

NAP ne sme prepletati ali spodbujati naslednjih poslov in skupnosti:

• Izdelkov ali konkurenčnih poslovnih priložnosti v okviru direktne prodaje ali mrežnega marketinga.

• Izdelkov in storitev, ki jih ni dovoljeno prodajti preko spleta ali za katere je potrebna licenca ali posebno 
dovoljenje za trženje, posojil, finančnih vlaganj, pravniških uslug, zdravstvenih uslug itd.

• kontroverznih poslov ali življenjskega sloga, npr. pornografije, tobaka, politike, alternativne medicine, vere, 
iger na srečo, naložbenih shem, itd;

• Uslug in svetovanj, vključno z mentorstvom,  svetovanjem glede življenjskega sloga, glede zakonskih odnosov, 
duhovnega življenja,  javnega nastopanja ali poslovnega razvoja ali kakršnih koli storitev.

• Storitev, ki se jih nudi kot zavajanje, da se ljudi pridobi za Amway, ki pa ponujajo storitve ali interese, ki niso 
Amwayevi izdelki ali Amwayeva poslovna priložnost.

• Seznama razpoložljivih poslovnih gradiv in cen.
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• Vstopnice za organizirano izobraževanje za NAP-e in promocije dogodka.

Poleg tega lahko NAP-i prepletajo in spodbujajo izdelke, ki neposredno konkurirajo in so funkcionalno zamenljivi 
z izdelki iz Amwayeve ponudbe izdelkov, v kolikor v zameno ne prejmejo nobenega denarnega nadomestila.
Vendar pa NAP-i teh izdelkov ne smejo prodajati preko prepletenih digitalnih sredstev, niti ne smejo prejemati 
nobenih denarnih nadomestil v zameno za prepletanje in spodbujanje teh proizvodov. 

Pri prepletenih skupnostih morajo biti prodajni postopki za Amwayeve izdelke izpeljani neodvisno od postopkov 
za izdelke, ki niso Amwayevi. NAP-i ne smejo ponujati kompletov Amwayevih izdelkov in izdelkov, ki niso Amwayevi, 
kot del posebne ali prodajne ponudbe.

Primeri prepletanja in spodbujanja drugih skupnosti/ poslov:

• NAP je navdušen cestni kolesar, ki uporablja svoje osebno, neprodajno digitalno sredstvo za razprave in 
deljenje idej z drugimi kolesarskimi navdušenci. Digitalno sredstvo uporablja tudi za promoviranje svojega 
življenjskega sloga z uporabo izdelkov Nutrilite in za prodajo dodatne opreme za kolesarjenje. To je dovoljeno, 
ker je NAP lastnik ali upravlja digitalno sredstvo, ki ni ustvarjeno izključno za namen spletne maloprodaje, in 
vsak, ki si ogleda vsebino, privoli v komunikacijo.

• NAP objavi na svojem blogu seznam svojih petih najljubših šmink, vključno z eno blagovne znamke Artistry. 
To je dovoljeno, ker je digitalno sredstvo v NAP- ovi lasti ali ga upravlja, in NAP lahko prepleta in spodbuja 
druge izdelke, ki neposredno konkurirajo Amwayevim izdelkom dokler le teh hkrati ne prodaja na ali preko te 
digitalne lastnine, ali prejema denarno nadomestilo za objavo konkurenčnih izdelkov. To je dovoljeno, ker je 
NAP lastnik ali upravlja digitalno sredstvo, ki ni ustvarjeno izključno za namen spletne maloprodaje, in vsak, 
ki si ogleda vsebino, privoli v komunikacijo.

• NAP objavlja informacije o svojem poslu na poslovnem računu svoje restavracije na Instagramu. To ni 
dovoljeno, ker se digitalno sredstvo uporablja izključno za restavracijo, samostojen trgovski posel.

• NAP je glasbenik, ki upravlja spletno stran, na kateri promovira in prodaja svojo glasbo. NAP uporablja svojo 
Amwayevo poslovno stran na Facebooku, da v živo prenaša informacije o datumih svojih prihodnjih nastopov 
in spodbuja NAP-e, da kupijo vstopnice. To ni dovoljeno, ker NAP uporablja svoje Amwayevo digitalno sredstvo, 
da potencialne NAP-e nagovarja k nakupu vstopnic za svoj neprodajni posel, ki ni povezan z Amwayem.

• NAP izdela spletno stran, ki promovira podjetje za svetovanje v zvezi z življenjskim slogom. Posameznik najde 
spletno stran in se sreča z NAP-om, kjer ugotovi, da je podjetje lažen posel in da NAP na ta način pridobiva 
posameznike za nosilce Amwayevega posla. To ni dovoljeno, ker je podjetje »lažen« posel in so objavljene 
informacije zavajajoče.

OGLAŠEVANJE IN PROMOCIJA

NAP-i lahko oglašujejo s pomočjo brezplačnih seznamov podjetij v iskalniku, vključno z uporabo poziva k dejanju, 
pri čemer uporabijo eno od naslednjih predlog, ki jih je odobril Amway (lokalizirane glede na tržišče). Vsako drugo 
obliko oglaševanja mora predhodno odobriti Amway, da med drugim zagotovi pravilno uporabo Amwayeve 
intelektualne lastnine in prepreči zamenjavo blagovnih znamk.

Primeri oglaševanja:

• NAP vnese podjetje v seznam podjetij storitve Google My Business, da bo oglaševal svoj Amwayev posel. To 
je dovoljeno, ker gre za stran z brezplačnim seznamom podjetij v iskalniku. Poleg tega je treba uporabiti 
predlogo, ki jo odobri Amway.

• NAP ustvari sponzoriran oglas za izdelek Artistry Crème LX™ na Facebooku. To ni dovoljeno, ker bi lahko 
prišlo do zamenjave z Amwayem.
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VIDEOPOSNETKI, ZVOČNI POSNETKI IN PREDVAJANJE V ŽIVO

Videoposnetki, zvočni posnetki in predvajanje v živo (ki vključuje video in/ali zvočne posnetke [»predvajanje v 
živo«]) v okviru digitalnih komunikacij načeloma ne zahtevajo Amwayeve predhodne odobritve, če so objavljeni 
na sredstvih, ki so v NAP-ovi lasti ali ki jih NAP upravlja. NAP-i imajo vedno možnost, da videoposnetke in zvočne 
posnetke pošljejo Amwayu v pregled pred objavo in pridobijo Amwayevo mnenje o njih [glejte razdelek Predložitev 
za odobritev na koncu dokumenta]. Vsebina mora biti skladna z Amwayevimi načeli, standardi in politikami.

Videoposnetki, zvočni posnetki in predvajanje v živo ne smejo vključevati:

• vsebine, ki jo ustvarijo ponudniki dodatnih poslovnih gradiv in organizacije za podporo NAP-om;

• informacij o liniji sponzorstva;

• neodobrenih trditev;

• seznama razpoložljivih dodatnih poslovnih gradiv in cenikov;

• zaupnih in/ali občutljivih poslovnih gradiv o Amwayu, med drugim informacij o izdelkih pred njihovo uvedbo 
na tržišče, spremembah v upravi, zaprtjih tovarn, pridružitvah itd.;

• drugega gradiva, ki krši načela, standarde in politike.

Predvajanje v živo, ki ni shranjeno/zapomnjeno, lahko vključuje:

• Informacije o Osnovnem Amwayevem planu  s potrebnimi razkritji, med drugim kako zaslužiti denar in prejeti 
zaslužek ter kvalifikacije, nagrade in bonuse, ki jih podeljuje Amway.

• Odobren DPG za potencialne NAP-e

• Promocijske informacije NAP-ove organizacije za podporo poslu vključno z datumi srečanj in dogodkov ter 
cenami vstopnic.

Predhodna pisna odobritev je potrebna za video in zvočno gradivo, vključno s shranjenim/zapomnjenim 
predvajanjem v živo, ki je na voljo za razširjanje, prodajo ali uporabo na srečanjih v živo.

Poleg tega mora NAP pridobiti Amwayevo predhodno pisno odobritev za videoposnetke, zvočne 
posnetke in shranjeno/zapomnjeno predvajanje v živo, ki vsebujejo naslednje elemente:

• plan: vsebina, ki predstavlja informacije iz Amwayevega Plana prodaje in trženja, med drugim kako zaslužiti 
denar in prejeti zaslužek ter kvalifikacije, nagrade in bonuse, ki jih podeljuje Amway, ne glede na to, ali se ta 
vsebina uporabi pri potencialnih NAP-ih ali izobraževanju NAP-ov o tem, kako pokazati Plan prodaje in trženja.

• trditve o izdelkih: vsebina, ki odstopa od trditev oizdelkih, ki jih je odobril Amway.

• pridobivanje potencialnih NAP-ov: vsebina, povezana z izobraževanjem o pridobivanju potencialnih NAP-ov, 
vpisovanju in tehnikah sponzoriranja.

• predstavitev zaslužka.

• intelektualno lastnino tretjih oseb, med drugim glasbo, znake, logotipe, grafike in slike (zahtevajo tudi 
odobritev tretje osebe).

SPLETNE STRANI, MOBILNE APLIKACIJE, PODDAJE IN BLOGI

NAP-i morajo Amwayu predhodno poslati v pregled koncepte spletnih strani, mobilnih aplikacij, poddaj 
in blogov ter zanje pridobiti njegovo odobritev. Naslovi URL ne smejo biti varljivi ali zavajajoči ter ne smejo 
kršiti Amwayevih načel poslovanja (npr. Ezmoney.com, Lahekzasluzek.com, Retirenow@EU.com, upokojise.si,  
Nosellingrequired.com, brezprodaje.si).

Spletne strani NAP-ov

Če se NAP odloči, da bo izdelal spletno stran v podporo Amwayevemu poslu, mora upoštevati Amwayeva načela 
poslovanja in še posebej te standarde digitalne komunikacije.
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Spletne strani NAP-a so vse spletne strani, ki jih NAP ustvari za podporo in razvoj svojega Amwayevega posla, 
ne glede na to kdo izdela ali gosti NAP-ovo spletno stran. Vse spletne strani morajo biti pred objavo strani 
posredovane Amwayu v pregled in odobritev. To velja tudi za vse spremembe na že odobreni spletni strani.

Amway si pridržuje pravico, da pregleduje vse spletne strani NAP-ov in preverja, ali je vsebina točna in odobrena, 
ter da ustrezno ukrepa proti vsakemu NAP-u, katerega spletna stran ne upošteva tukaj navedenih pravil ali 
drugih veljavnih predpisov.

Amwayev pregled in odobritev sta odvisna od skladnosti z Amwayevimi načeli poslovanja, politikami in standardi. 
Amway ne bo brez utemeljenega razloga zavrnil odobritve spletne strani in njenih morebitnih sprememb. NAP-i 
so odgovorni, da so njihove spletne strani skladne z vsemi veljavnimi zakoni in predpisi.

Amwayev pregled in odobritev spletnih strani NAP-ov sta omejena na določene vidike vsebine, zlasti v povezavi z 
Amwayevimi načeli poslovanja, politikami, standardi in vključenimi dokumenti, nista pa namenjena ugotavljanju 
skladnosti z vsemi veljavnimi zakoni in predpisi v zvezi s spletno stranjo, torej NAP-a ne odvezujeta njegove 
odgovornosti.

Izdelki, storitve ali poslovne priložnosti, ki niso v lasti Amwaya: Veljajo pravila za prepletene skupnosti teh 
Standardov digitalne komunikacije.

Informacije o skupinah pod NAP-i in uporabnikih spletnih strani: NAP-i morajo na svojih spletnih straneh 
objaviti ustrezno izjavo o varstvu podatkov, ki je v skladu z Amwayevim pravilnikom o zasebnosti ter veljavnimi 
zakoni in predpisi. Tu bodo NAP-i morda potrebovali pravno pomoč, da bodo zagotovili, da so njihovi pravilniki 
o zasebnosti skladni z veljavno zakonodajo. Spletna stran lahko od obiskovalca zahteva posredovanje osebnih 
podatkov samo v obsegu, ki je potreben, da imajo obiskovalci možnost pošiljanja elektronskega sporočila 
upravljavcu strani. Če NAP-ove spletne strani obiskovalcem nudijo možnost pošiljanja elektronskega sporočila 
lastnikom spletne strani, mora biti na spletni strani jasno navedeno, da bo obiskovalec z uporabo te funkcije 
pošiljanja elektronskega sporočila NAP-u samodejno posredoval svoj elektronski naslov in da bo ta elektronski 
naslov brez obiskovalčeve privolitve uporabljen samo za odgovor na njegova vprašanja in v noben drug namen.

Pristojno pravo in sodišče: NAP-i morajo jasno navesti pravo in sodišče, ki je pristojno za njihove spletne strani 
in posle, ki izhajajo iz uporabe teh spletnih strani. Impresum (obvezne, zakonsko zahtevane informacije o lastniku 
spletne strani) mora biti naveden ob strani tako, da ga stranka enostavno najde.

Posodobitev spletne strani: Vse spletne strani NAP-ov je treba redno ali po potrebi posodabljati ter morajo 
vsebovati izjavo, ki navaja zadnji datum posodobitve strani. Vse spremembe morajo biti pred objavo posredovane 
Amwayu v pregled in odobritev.

DIGITALNI DOGODKI

NAP-i lahko organizirajo digitalne ali virtualne dogodke v zvezi s svojim poslom, če pri tem upoštevajo načela, 
standarde in politike ter se digitalni dogodek odvija na sredstvih, ki so v NAP-ovi lasti ali ki jih upravlja. Digitalni 
dogodki so opredeljeni kot dogodki v virtualnem okolju, ki trajajo omejen čas, imajo splošno temo in se odvijajo 
v specifični skupini ali skupnosti (»digitalni dogodki«).

Digitalni dogodki na sredstvih, ki niso v NAP-ovi lasti ali ki jih ne upravlja, so dovoljeni, če NAP predhodno pridobi 
Amwayevo pisno odobritev in dovoljenje organizatorja dogodka.

Vsi digitalni dogodki morajo izpolnjevati naslednje zahteve:

• Če se prodajajo izdelki, morajo ustrezati temi dogodka.

• Vsako spletno prodajo med dogodkom je treba izvesti prek NAP-ove osebne maloprodajne strani ali odobrene 
Amwayeve spletne strani. Prodajo se lahko izvrši tudi v živo.

• Amway mora predhodno odobriti vsa gradiva, ki bodo uporabljena ali na drug način dostopna med dogodkom.

• Seznami dostopnih in registriranih/odobrenih dodatnih poslovnih gradiv ter informacije za promocijo 
organiziranih izobraževanj za NAP-e vključno s cenami za dogodke in srečanja so dovoljeni izključno za 
skupnosti NAP-ov . Če bodo informacije o Amwayevem Planu prodaje in trženja posredovane v skupnosti 
oseb, ki niso NAP-i, mora Amway to vnaprej odobriti.

• Vsebine tretje osebe se ne sme uporabiti brez predhodne pisne odobritve s strani te osebe in Amwaya.



10STANDARDI DIGITALNE KOMUNIKACIJE

Primeri digitalnih dogodkov:

• NAP priredi virtualno zabavo Artistry na Facebooku. To je dovoljeno, ker se odvija na sredstvu, ki je v NAP-
ovi lasti ali ki ga upravlja.

• NAP ustvari povabilo na javni dogodek na Facebooku za promocijo svojega prihajajočega kuharskega dogodka 
z izdelki Amway. To je dovoljeno, ker je digitalno sredstvo v NAP-ovi lasti ali ga upravlja.

• NAP prejme povabilo na razgovor za poddajo, kjer bo govoril o svoji izkušnji z Amwayevim poslom in izdelki. 
To je dovoljeno, če Amway to predhodno pisno odobri, ker se dogodek ne odvija na sredstvu, ki je v NAP-ovi 
lasti ali ki ga upravlja.

• NAP se pridruži virtualni lepotni zabavi na Facebooku v prijateljevi javni skupini in začne predstavljati svoj 
Amwayev posel. To ni dovoljeno, ker NAP ni pridobil Amwayeve predhodne pisne odobritve ali odobritve 
organizatorja, saj se dogodek odvija na sredstvu, ki ni v NAP-ovi lasti ali ga ne upravlja.

TRDITVE O AMWAYU

Trditve o Amwayevem Planu, poslovni priložnosti, izdelkih ali storitvah, ki jih ponuja Amway ali so ponujene prek 
njega, ne smejo biti zavajajoče in morajo biti resnične, točne in skladne z nacionalno zakonodajo o oglaševanju. 
Trditve o Amwayevih izdelkih in storitvah morajo vsebovati besedišče, ki ga je odobril Amway, in ga ni dovoljeno 
spreminjati (Glej www.amway.si).

Zaslužek in življenjski slog

Vse neposredne in posredne predstavitve zaslužka morajo podajati realne možnosti za zaslužek in pričakovanja 
glede življenjskega sloga. Zaslužki, življenjski slog in gradiva v okviru Plana, ki prikazujejo, kako zaslužiti z 
Amwayevim poslom, lahko zahtevajo uporabo ustreznih razkritij.

Primeri za predstavitev zaslužka in življenjskega sloga: NAP na Instagramu objavi fotografijo nakazila/ 
čeka zaslužka, ki ga je prejel od Amwaya in izjavi, da je dosegel enega od svojih ciljev za to leto ter da ga veseli, 
da je dobil priznanje za svoj trud. To je dovoljeno saj NAP-i lahko objavljajo izjave o lastni, osebni izkušnji v kolikor 
so trditve točne, resnične in ne zavajajo.

Podporne izjave in pričevanja

Podporne izjave in pričevanja morajo odražati iskreno mnenje, prepričanje ali izkušnje osebe, ki izraža podporo. 
Podporna izjava ali pričevanje ne sme biti uporabljeno za podajanje trditve, ki je Amway zakonsko ne more 
podati. NAP-i ne smejo zagotoviti nobene oblike nadomestila v zameno za podporno izjavo, pričevanje ali 
pozitivne ocene, lahko pa zagotovijo vzorce izdelkov. NAP-i ne smejo zagotoviti nobene oblike nadomestila za 
nakup sledilcev ali všečkov.

Če obstaja materialna povezava med osebo, ki podaja podporno izjavo ali pričevanje, in Amwayem ter ta 
materialna povezava ni znana ali pričakovana s strani javnosti, je treba povezavo razkriti. Materialna povezava 
lahko na primer vključuje dejstvo, da je oseba prejela brezplačen izdelek v zamenjavo za podporno izjavo ali 
pričevanje oziroma da je oseba, ki podaja podporno izjavo ali pričevanje, NAP. Razkritja morajo biti jasna, očitna, 
vidna, čitljiva in v bližini trditve.

Primeri podpornih izjav in pričevanj:

• NAP posreduje tvit stranke s pričevanjem, kako lepi so njeni lasje po uporabi brezplačnega vzorca šampona 
Satinique™. To je dovoljeno, ker je bilo razkritje brezplačnega izdelka vključeno v tvit in stranka ni prejela 
nobenega dodatnega nadomestila.

• NAP izroči vlogerju dva zaboja izdelka SA8™ v zameno za pozitivno oceno v njegovem vlogu. To ni dovoljeno, 
ker količina izdelka ne ustreza vzorcu.

Slike in videoposnetki stanja prej in potem

Slike in videoposnetki stanja prej in potem so oblika pričevanja, ne glede na to, ali slike in videoposnetki stanja 
prej in potem prikazujejo NAP-a ali koga drugega. Pričevanje ne sme podajati trditve, ki je Amway zakonsko ne 
more podati.

NAP-i morajo pridobiti Amwayevo predhodno pisno odobritev za vse slike ali videoposnetke stanja prej in potem, 
ki vključujejo Amwayeve izdelke ali njihovo uporabo. Predhodna pisna odobritev pa ni potrebna za naslednje 
slike in videoposnetke stanja prej in potem:
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• slike in videoposnetki stanja prej in potem, ki jih zagotovi Amway in ki vključujejo vsa zahtevana razkritja;

• nanos Amwayeve dekorativne kozmetike (ličil; to pa ne vključuje izdelkov za nego kože).

• Slike ali videoposnetki ne smejo vsebovati nobenih naslovov, besedila ali zvoka, ki je izven obsega trditev, ki 
jih Amway podaja za izdelek.

• Slike ali videoposnetki ne smejo predstavljati, prikazovati ali omenjati izdelkov tretjih oseb.

Če obstaja materialna povezava med osebo, ki podaja podporno izjavo ali pričevanje, in Amwayem ter ta 
materialna povezava ni znana ali pričakovana s strani javnosti, je treba povezavo razkriti. Razkritja morajo biti 
jasna, očitna, vidna, čitljiva in v bližini trditve.

Predstavitve izdelkov

Predstavitve izdelkov so predstavitve Amwayevih izdelkov, ki vključujejo dejansko uporabo izdelka, ki prikazuje 
njegovo delovanje ali učinek, ki ga je mogoče doseči z uporabo izdelka.

NAP-i morajo pridobiti Amwayevo predhodno pisno odobritev za vse predstavitve izdelkov, ki vključujejo 
Amwayeve izdelke. Predhodna pisna odobritev pa ni potrebna za naslednje predstavitve izdelkov:

• predstavitve, ki strogo sledijo navodilom, ki jih je objavil Amway;

• predstavitve izdelkov, ki jih zagotovi Amway;

• predstavitve, ki vključujejo nanos Amwayeve dekorativne kozmetike (ličil; to pa ne vključuje izdelkov za nego 
kože);

• predstavitve, ki prikazujejo NAP-e pri uporabi Amwayevih izdelkov za kuhanje v skladu z njihovo predvideno 
uporabo (tj. za pripravo in kuhanje živil).

Nobena predstavitev izdelka ne sme vsebovati naslovov, besedila ali zvoka, ki je izven obsega trditev, ki jih Amway 
podaja za izdelek. Predstavitve izdelkov ne smejo predstavljati, prikazovati ali omenjati izdelkov tretjih oseb.

INTELEKTUALNA LASTNINA

Intelektualna lastnina je kreativno delo, za katerega ima nekdo pravice in ki ga lahko nekdo prijavi za patent, 
avtorske pravice, blagovno znamko itd. NAP lahko uporablja intelektualno lastnino Amwaya ali tretje osebe 
samo, če je pridobil pravico za uporabo. Intelektualna lastnina lahko vključuje glasbo, slike, zvočne posnetke, 
videoposnetke, besedilo, blagovne znamke, logotipe ali druga dela.

Avtorsko zaščiteno gradivo

Avtorsko zaščiteno gradivo brez omejitve vključuje glasbo, knjige, revije, članke in druge pisne izdelke, vključno 
z izvlečki in prevodi, govore, fotografije, umetniška dela, vključno s spletnimi slikami, spletne strani, bloge in 
druge objave v družbenih medijih, videoposnetke, filme, igre, skulpture, zgradbe in 3D-oblike ter računalniško 
programsko opremo.

Uporaba gradiva, ki ga je ustvaril Amway

NAP ne sme uporabljati avtorsko zaščitenega gradiva, ki ga je ustvaril Amway, brez predhodne pridobitve 
dovoljenja, razen če je NAP gradivo pridobil iz odobrenih virov, ki jih navaja Amway (glejte www.amway.si). 
Izjema so gradiva, ki sicer že imajo soglasje za  uporabo NAP-ov, vključno z vsebinami, ki jih je proizvedel Amway 
in so na Amwayevih digitalnih sredstvih, s katerimi NAP-i na svojih lastnih digitalnih sredstvih  ustvarjajo zgodbe. 
Dovoljeno je dodajanje stikerjev (razen glasbenih), tekstov, GIF-ov, itd. v kolikor NAP ohrani celovitost osnovnega 
sredstva. NAP-om ni treba pridobiti dovoljenja za deljenje ali povezavo z uradnih Amwayevih digitalnih sredstev.

Primeri uporabe gradiva, ki ga je ustvaril Amway:

• NAP deli sliko z Amwayeve uradne strani na Facebooku, da predstavi blagovno znamko L.O.C. na svoji strani. 
Dovoljeno je, da deli objavo, ker mu ni treba pridobiti dovoljenja za deljenje z Amwayevega uradnega 
digitalnega sredstva.

• NAP z desno tipko miške klikne in shrani sliko ali naredi posnetek zaslona s sliko razdelka z izdelki na strani 
Amway.com ter jo objavi na svojem profilu na Twitterju. To ni dovoljeno, ker se pravice za sliko lahko nanašajo 
samo na spletno stran podjetja (npr. modeli na fotografiji na spletni strani) in ne veljajo za uporabo s strani 
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NAP-a. Poleg tega lahko to poslabša kakovost slike. NAP mora sliko pridobiti iz odobrenega Amwayevega 
vira, da zagotovi uporabo visokokakovostne, odobrene slike.

• NAP pridobi sliko blagovne znamke Artistry iz Amwayevega uradnega vira. K sliki doda stikerje skupaj s svojim 
lastnim besedilom, da promovira blagovno znamko Artistry in svoj Amwayev posel in to objavi kot zgodbo 
na svojem Instagramu. S tem ohrani  videz in vsebino osnovne slike in celovitost  sredstva. To je dovoljeno, 
ker lahko NAP-i brez predhodnega Amwayevega soglasja urejajo ali poudarjajo vire, ko ustvarjajo zgodbe 
na svojih lastnih digitalnig sredstvih.

Uporaba gradiva, ki ga je ustvarila tretja oseba

NAP ne sme uporabljati avtorsko zaščitenega gradiva tretje osebe, če predhodno ne pridobi ustreznega pisnega 
prenosa pravice, licence ali drugega dovoljenja lastnika avtorsko zaščitenega gradiva oziroma če uporabe ne 
dovoljujejo veljavni zakoni. NAP mora shraniti vsa pisna dovoljenja, ki jih pridobi za uporabo avtorsko zaščitenega 
gradiva, in jih na zahtevo posredovati Amwayu. NAP mora v svojih digitalnih komunikacijah upoštevati vse zakone 
glede avtorskih pravic.

Deljenje povezave ali uporaba gumba za deljenje članka, objave na blogu ali v družbenih medijih, ki jo napiše tretja 
oseba, je dovoljena, če vsebina, ki je dodana objavljeni povezavi, ne omenja Amwayevih izdelkov ali Amwayeve 
poslovne priložnosti. Poleg tega tudi komentarji na objavljeno povezavo ne smejo omenjati Amwayevih izdelkov 
in Amwayeve poslovne priložnosti.

Primeri uporabe gradiva, ki ga je ustvarila tretja oseba:

• NAP prebere članek na spletnem mestu USA Today o možni povezavi med ribjim oljem in zmanjšanim tveganjem 
za bolezni srca. NAP deli članek na svojem profilu na Facebooku z naslednjim besedilom: »Resnično zanimiv 
članek o možni povezavi med ribjim oljem in zmanjšanim tveganjem za bolezni srca«. To je dovoljeno, ker 
NAP-ov komentar ne omenja Amwayevih izdelkov.

• Forbes® na svoji uradni strani na Facebooku objavi povezavo do članka na svoji spletni strani. NAP deli 
članek s svojimi sledilci na Facebooku. Če Forbesova originalna objava vsebuje možnost »Deli«, Amway ne 
prepoveduje NAP-u, da deli to objavo. To je dovoljeno, če je NAP- ov morebiten spremljajoči komentar skladen 
z drugimi razdelki teh standardov digitalne komunikacije. Vsebina na primer ne sme namigovati, da Forbes 
promovira ali je na kakršen koli način povezan z NAP-om ali Amwayem.

• NAP deli članek tretje osebe, ki omenja Amwayeve izdelke, v svojem računu na Twitterju in doda komentar: 
»Preberite ta članek.« To je dovoljeno, če NAP-ov komentar ne omenja Amwayevih izdelkov ali posla.

• NAP se prijavi na revijo Forbes, v njej opazi članek o Amwayevi poslovni priložnosti ter deli sliko naslovnice 
in strani s člankom na svojem profilu na Instagramu. To ni dovoljeno, razen če je NAP predhodno pridobil 
pisno dovoljenje revije Forbes.

• NAP opazi videoposnetek na kanalu YouTube, ki ga je ustvaril drug NAP. NAP prenese videoposnetek. in ga 
nato naloži na svoj profil na Facebooku ter deli z vsemi svojimi sledilci. To ni dovoljeno, razen če je NAP 
pridobil pisno dovoljenje originalnega lastnika.

• NAP deli članek s spletne strani časnika New York Times® na svojem profilu na Facebooku z naslednjim 
besedilom: »Resnično zanimiv članek o možni povezavi med vitaminom D in depresijo. Obrnite se name, če 
želite izvedeti več o novem prehranskem dopolnilu Nutrilite Vitamin D!« To ni dovoljeno, ker objava omenja 
Amwayev izdelek in implicirano trdi, da prehransko dopolnilo Nutrilite Vitamin D zmanjša ali lahko zmanjša 
tveganje za depresijo. Amway nima utemeljenih dokazov za takšno trditev.

• NAP kopira sliko naslovnice najbolje prodajane knjige, ki jo najde med slikami v Googlu, in jo objavi na strani 
v družbenih medijih. To ni dovoljeno, ker NAP nima pravic za sliko.

Glasba

Glasbe, reproducirane, spremenjene, igrane, izvedene, posnete, oddajane ali pretočene prek interneta, se ne 
sme uporabiti brez ustreznega pisnega prenosa pravice, licence ali drugega dovoljenja lastnika oziroma če ne 
obstajajo veljavni zakoni, ki dovoljujejo uporabo. ZA UPORABO POSNETE GLASBE JE POGOSTO POTREBNA VEČ 
KOT ENA LICENCA. NAP mora shraniti vsa pridobljena pisna dovoljenja in jih na zahtevo posredovati Amwayu.
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Primeri glasbe:

• NAP posname 20-sekundno predstavitev ličenja zizdelki Artistry. Preden posnetek objavi na Facebooku, za 
glasbo v ozadju doda 20-sekundni izsek priljubljene pesmi. Če NAP ni pridobil ustrezne licence (oz. licenc) 
za to pesem, ta objava ni dovoljena.

• NAP posname 30-sekundni videoposnetek glasbenega nastopa v živo na Amwayevem dogodku in ga objavi 
na Facebooku. Če koordinatorji dogodka niso izrecno odobrili tega dejanja ali če NAP ni neodvisno pridobil 
pravic za uporabo nastopa na ta način, to ni dovoljeno.

Pravica do javne objave

Človekova »pravica do javne objave« je človekova pravica, da nadzoruje in ima korist od komercialne uporabe 
svoje podobe, vključno z imenom, sliko, glasom ali drugimi vidiki svoje identitete. NAP mora v svojih digitalnih 
komunikacijah spoštovati pravico do javne objave, ki jo imajo osebe, in upoštevati vse veljavne zakone, obenem 
pa upoštevati zahtevo posameznika, da preneha uporabljati njegovo podobo. NAP ne sme uporabiti pravice do 
javne objave druge osebe za promocijo svojega posla, če od tega posameznika predhodno ne pridobi pisnega 
dovoljenja. Amway prepoveduje NAP-u objavo vsebine, ki vsebuje podobo drugih ljudi ali ki na vidnem mestu 
izpostavlja tretjo osebo, razen če je NAP pridobil pisno odobritev oseb, ki so predstavljene v vsebini, ali če je 
Amway odobril to vsebino.

Primeri pravice do javne objave:

• NAP je na plaži in naredi selfi, na katerem v roki drži pločevinko napitka XS Power Drink. V ozadju je vidna 
skupina ljudi, toda fotoaparat je usmerjen v NAP-a in identitete ljudi v ozadju ni mogoče enostavno določiti. 
NAP objavi to sliko z besedilom »Odličen dan na plaži z energijo, ki jo daje blagovna znamka XS! Kliknite 
povezavo v biografiji za več informacij o nakupu izdelkov XS!«. To je dovoljeno, vendar Amway pričakuje, da 
bo NAP odstranil objavo, če se ljudje na sliki prepoznajo in zahtevajo odstranitev objave.

• NAP naredi selfi, na katerem je v ozadju dobro viden znan pisatelj, ki je plačan za govor in podpisovanje 
knjig na Amwayevem dogodku. To je dovoljeno, če pravila dogodka dovoljujejo fotografiranje pisatelja na 
dogodku. Če pravila to dovoljujejo, NAP ne sme navajati ali napeljevati na to, da je pisatelj kakor koli povezan 
z ali podpira Amway.

• NAP posreduje tvit s sliko znanega deskarja, ki pije XS Power Drink, in doda besedilo »Poglejte to! Vrhunski 
športniki prisegajo na blagovno znamko XS™!«. To ni dovoljeno, razen če je NAP pridobil pisno odobritev 
deskarja.

• NAP je na plaži in naredi selfi, na katerem v roki drži pločevinko napitka XS Power Drink. Na NAP-ovo sliko se 
vrineta dva naključna mimoidoča in pokažeta znak odobravanja (pest z dvignjenim palcem). NAP objavi to 
sliko z besedilom »Odličen dan na plaži! Vsi obožujejo napitke XS™ Power Drink! Kliknite povezavo v biografiji 
za več informacij o nakupu izdelkov XS™!«. Če osebi na sliki nista dali NAP-u dovoljenja za objavo, to ni 
dovoljeno, saj daje vtis, da ti osebi promovirata izdelke XS.

Uporaba blagovne znamke

NAP ne sme kopirati, razširjati ali na kakršen koli drug način uporabljati blagovnih znamk Amwaya ali podjetja 
Alticor inc (Alticor) brez Amwayeve predhodne pisne odobritve. Blagovne znamke v lasti Amwaya ali Alticorja, 
logotipe, slike izdelkov in slike v zvezi s podjetjem je dovoljeno pridobiti samo iz odobrenih virov, kot jih navaja 
Amway.

NAP ne sme kopirati, razširjati ali na kakršen koli drug način uporabljati blagovnih znamk tretjih oseb brez 
ustreznega pisnega prenosa pravice, licence ali drugega dovoljenja lastnika blagovne znamke.

Amwayeve blagovne znamke

Amwayeve blagovne znamke – vključno z znamkami Amway™, Nutrilite™, Artistry™ in XS™ ter drugimi blagovnimi 
znamkami, logotipi ali imeni, ki jih trenutno uporablja ali jih bo uporabil v prihodnosti – so za Amway zelo 
dragocene.

Amway pričakuje, da bodo NAP-i spoštovali njegove pravice tako, da bodo uporabljali samo blagovne znamke 
v lasti Amwaya in logotipe, slike izdelkov ter slike v zvezi s podjetjem, ki so jih pridobili iz odobrenih virov, kot jih 
navaja Amway. NAP lahko uporabi te vire v nespremenjeni obliki in brez Amwayeve predhodne pisne odobritve.

Pri ustvarjanju digitalnega sredstva (npr. računa na Facebooku ali Instagramu, spletne strani) lahko NAP brez 
predhodne odobritve uporabi ime blagovne znamke, ki je v lasti Amwaya (samo v besedilu), da ustrezno opiše 
svojo povezavo z Amwayem v razdelku »O meni«, »Biografija« ali podobnem razdelku na digitalnem sredstvu. 
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NAP/SK+  ne sme uporabljati Amwaye avtorsko zaščitene lastnine (izdelkov ali blagovnih znamk), logotipov 
blagovnih znamk ali slik izdelkov, v imenu domene, uporabniškem imenu računa, naslovu, privzetem imenu, 
imenu računa, prikazanem imenu, imenu strani, elektronskem naslovu, sliki v profilu, naslovnici ali kot ozadje ali 
na podobnih predelih na digitalni lastnini, razen če pridobi ustrezno Amwayevo pisno dovoljenje.

Z izjemo teh sredstev, pridobljenih iz odobrenih virov in opisanih v tem razdelku, NAP ne sme kopirati, razširjati 
ali na kakršen koli drug način uporabljati blagovnih znamk Amwaya brez Amwayeve predhodne pisne odobritve.

Primeri Amwayevih blagovnih znamk:

• NAP ustvari stran na Facebooku in v razdelek biografije vpiše »Nosilec Amwayevega posla«. Navdušenec 
nad kolekcijo BodyKey in uravnavanjem telesne teže. Za več informacij pošljite neposredno sporočilo.« To je 
dovoljeno, ker se blagovno znamko Amway lahko omenja v razdelku biografije.

• NAP ustvari račun na Instagramu z uporabniškim imenom@amwayking. To ni dovoljeno, ker je NAP uporabil 
besedo »Amway« v uporabniškem imenu.

• NAP ustvari račun na Twitterju s prikaznim imenom »Moj račun Nutrilite«. To ni dovoljeno, ker je NAP uporabil 
ime Amwayeve blagovne znamke Nutrilite v prikaznem imenu.

Blagovne znamke tretjih oseb

NAP je odgovoren za to, da ne krši pravic blagovnih znamk tretjih oseb v svojih digitalnih komunikacijah. NAP ne 
sme omenjati ali uporabljati blagovne znamke tretje osebe v digitalni komunikaciji na način, ki napačno izraža 
povezavo ali sponzorski odnos med NAP-om ali Amwayem in tretjo osebo.

Primeri blagovnih znamk tretjih oseb:

• NAP objavi sliko z logotipom svoje organizacije NAP-ov na svojem računu na Instagramu. To je dovoljeno, če 
organizacija NAP-ov dovoljuje uporabo registriranega logotipa.

• NAP objavi videoposnetek na Facebooku, ki prikazuje (v popolni skladnosti s pravili glede trditev o izdelkih) 
uporabo Amwayevih izdelkov v kuhinji. NAP ima na kuhinjskem pultu poleg Amwayevih izdelkov postavljeno 
kuharsko knjigo slavnega kuharja in nosi majico s kuharjevim logotipom, izvezenim na prsnem košu. To ni 
dovoljeno, ker bi objava tega videoposnetka lahko namigovala na povezavo med NAP-om in tem kuharjem 
in/ali Amwayem in kuharjem.

PREDLOŽITEV ZA ODOBRITEV

Pod dodatnimi poslovnimi gradivi pogosto razumemo knjige, brošure, CD-je ipd., ki se uporabljajo za podpiranje, 
usposabljanje, motiviranje in izobraževanje NAP- ov, potencialnih NAP-ov in strank (glejte 7. pravilo v Amwayevih 
načelih poslovanja ter evropske standarde in politiko glede dodatnih poslovnih gradiv). Dodatna poslovna 
gradiva lahko vključujejo digitalna sredstva, kot so aplikacije, spletne strani, poddaje in videoposnetki. Vsa 
digitalna dodatna poslovna gradiva morajo biti skladna z Amwayevimi načeli ter standardi in politiko glede 
dodatnih poslovnih gradiv. V okviru načel je treba dodatna poslovna gradiva pred uporabo posredovati Amwayu 
v pregled in odobritev.

Digitalne komunikacije, ki sodijo med dodatna poslovna gradiva, vendar so po naravi spontane, ne zahtevajo 
predhodne odobritve, razen če je to izrecno določeno v teh standardih digitalne komunikacije. Pred uporabo je 
treba pridobiti Amwayevo predhodno pisno odobritev za naslednji seznam digitalnih komunikacij:

• intelektualna lastnina Amwaya, Alticorja in tretjih oseb;

• slike in videoposnetki stanja prej in potem (ki jih ustvari uporabnik, ne velja za dekorativno kozmetiko);

• koncepti blogov;

• digitalni dogodki z uporabo intelektualne lastnine tretjih oseb;

• digitalni dogodki na sredstvih, ki niso v NAP-ovi lasti ali ki jih ne upravlja;

• digitalni dogodki z informacijami o Amwayevem Planu prodaje in trženja če prisotni niso NAP-i;

• mobilne aplikacije;

• poddaje;
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• predstavitve izdelkov (ki jih ustvari uporabnik, ne velja za dekorativno kozmetiko, posodo za kuhanje in 
kuhanje);

• videoposnetki, zvočni posnetki in shranjeno/zapomnjeno predvajanje v živo, ki vsebujejo: Plan, trditve o 
izdelkih, pridobivanje potencialnih NAP-ov, predstavitev zaslužka in intelektualno lastnino tretjih oseb;

• spletne strani.

NAP-i morajo vse prošnje za pregled in odobritev nasloviti na oddelek za načela in pravila poslovanja. Prošnje 
morajo vsebovati ime in številko NAP-a, vsebino in predvideno uporabo.

Facebook® je registrirana blagovna znamka družbe Facebook, Inc.; YouTube je registrirana blagovna znamka družbe Google Inc.; Instagram® je registrirana 

blagovna znamka družbe Instagram, LLC; Twitter® je registrirana blagovna znamka družbe Twitter, Inc.; Wechat® je registrirana blagovna znamka družbe 

Tencent Holdings Ltd.; VK® je registrirana blagovna znamka družbe Limited Liability Company „V Kontakte“; Line® je blagovna znamka družbe Line Corporation; 

WhatsApp® je registrirana blagovna znamka družbe WHATSAPP INC.; SnapChat® je registrirana blagovna znamka družbe SNAP INC.

LinkedIn® je registrirana blagovna znamka družbe LinkedIn Corporation.

Forbes® je registrirana blagovna znamka družbe Forbes LLC; The New York Times® je registrirana blagovna znamka družbe The New York Times Company


