
AMWAYEVO STALIŠČE GLEDE 
NESPREJEMLJIVE GRADNJE POSLA 

(»SKLADANJE« ALI »CEVOVOD«)



PREDSTAVITEV

S 1. septembrom 2007 so vse evropske podružnice uvedle spodaj 

naveden postopek z namenom, da se ugotovi ali je na tržišču 

prisoten nesprejemljiv način gradnje posla (ali t.i. »skladanje«). 

V kolikor bo odkrit NAP ali skupina NAP-ov, ki napeljujejo k 

neprimerni gradnji posla, bodo uvedeni ustrezni ukrepi. Amway bo 

mesečno v skladu s Programom o sledenju za višjimi kvalifikacijami 

pregledoval posle s poudarkom na strukturi posla in dobičku.

DEfINICIJA

»Skladanje« (angl. stacking) ali »cevovod« (angl. pipeline) je 

nesprejemljiva gradnja posla. Definiramo jo kot strategijo umetnega 

načina oblikovanja skupine, ko NAP vpisuje nove člane v globino, 

ne glede na to, ali so med sponzorji in sponzoriranimi vzpostavljeni 

odnosi. Je metoda gradnje posla, ki ustvarja neravnotežje v globini 

in ovira dobiček.

ZNAČILNOSTI SPREJEMLJIVEGA GLObINSKEGA 

PRISTOPA: 

Amway verjame, da je gradnja globine zelo pomemben člen 

pri gradnji uravnoteženega in uspešnega posla, vendar samo 

v kombinaciji z gradnjo širine in trženjem izdelkov. Sprejemljiva 

globinska strategija ima naslednje značilnosti:

1. Vsaka strategija ali pristop h gradnji skupine, kot je npr. timski 

pristop, je neobvezen oziroma eden od možnih pristopov in 

mora biti kot tak tudi predstavljen.

2. Na novo vpisanim je treba povedati, da je uravnotežena 

gradnja globine in širine bistvena osnova za dobičkonosen 

posel.

3. Menjava sponzorske linije z namenom prestrukturiranja 

skupine ni dovoljena.

4. Izobraževanje o izdelkih mora biti obvezen del uspešnega 

posla, ki temelji na uravnoteženi prodaji izdelkov in 

sponzoriranju.

5. Pomembno je, da ima vsak na novo vpisani NAP/SK+ 

vzpostavljen predhodni odnos s sponzorjem, ki je pripravljen 

opravljati dolžnosti in odgovornosti sponzorja.

6. Dolžnost vsakega NAP-a je, da jasno pove in tako izobražuje 

vse, ki se odločijo za gradnjo posla, da dobiček prihaja s 

trženjem izdelkov in z gradnjo širine.

7. Jasno mora biti navedeno, da gradnja ene skupine v globino 

ne prinaša dobička.

8. Dejstva, da je za uspeh potrebno trdo delo in da je vsak NAP 

sam odgovoren za svoj posel, ta globinski pristop ne odpravi.

9. NAP-e/SK+ je treba poučiti o dejstvu, da s tem, ko potencialne 

člane napotijo k drugim NAP-om/SK+, to lahko občutno 

vpliva na možnost  kvalifikacije in ima tudi negativen vpliv na 

dobičkonos-nost njihovega posla.

NESPREJEMLJIVA PRAKSA POVEZANA S »SKLADANJEM«:

1.  Na novo vpisani imajo navodila, da pustijo na vlogi prazna 

polja, ki jih kasneje vpiše »upline«.

2. Na novo vpisani NAP/ SK+ ne pozna svojega sponzorja.

3.  Novi NAP-i/SK+ so vključeni v sponzorsko linijo, ne glede 

na to ali je bil sponzor vključen v sponzorske aktivnosti in 

izpolnjuje sponzorske obveznosti.

4.  Dajejo se posredna ali neposredna zagotovila o hitrih rezultatih 

v globini.

5.  Nejasnost glede vloge Amwaya in vloge podpornih organizacij.

6.  Pošiljanje zahtev za sponzorske spremembe ali uporaba 

pravila o 6-mesečni neaktivnosti, z namenom prestrukturiranja 

že obstoječe skupine, da bi se tako povečal volumen v eni 

skupini.

7.  Izjave NAP-ov/SK+, ki uporabljajo pristop »skladanja«, da 

imajo sklenjen poseben sporazum oz. posebna pravila z 

Amwayem.

8.  Ne pove se ali se celo zanika dejstvo, da je trženje izdelkov 

del Plana prodaje in trženja ali da dobiček prinaša kombinacija 

trženja in sponzoriranja.

9.  »Upline« zadržuje Amwayevo vlogo do konca meseca, da 

umetno nadzoruje kvalifikacijo ali za namene zaslužka.

10.  Obstoj skupin s 25, 50 ali celo 100 člani v globino z malo oz. 

nič volumna ali širine. 

AMWAYEV ODZIV NA TAK NESPREJEMLJIV NAČIN  

GRADNJE POSLA:

1. Amway bo pregledoval Gradiva za trening in izobraževanje,da 

bi zagotovil, da je posel v gradivih predstavljen na uravnotežen 

način. 

2. Amway se bo takoj odzval na pritožbe članov, ki bodo 

opozarjali na neprimerne metode gradnje posla.

3. V kolikor bo kdo na koncu meseca prinesel več Amwayevih 

vlog z ali brez naročila za Začetni komplet, bo Amway 

kontaktiral vsakega posameznika in se prepričal, če ima 

odnos s svojim sponzorjem in če sponzorji razumejo svoje 

odgovornosti in dolžnosti.

AMWAYEVO STALIŠČE GLEDE NESPREJEMLJIVE 
GRADNJE POSLA (»SKLADANJE« ALI »CEVOVOD«)
Amway verjame, da je ravnotežje med globino in širino ključnega pomena pri dolgoročnem uspehu in donosnosti 
vsakega Amwayevega posla. Naslednja pravila smo razvili, da bi NAP-i/SK+ gradili globino na sprejemljiv način 
in tako dosegli svoje cilje.
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4. V kolikor ima skupina vpisanih več kot 10 članov v globino, bo 

Amway kontaktiral posameznike, da preveri če je vzpostavljen 

odnos med sponzorjem in sponzoriranim.

5. Kvalifikacije pod 21 % stopnjo ne bodo priznane, v kolikor taka 

kvalifikacija ne bo izkazovala zaslužka nagrade za uspešnost 

v skladu z Amwayevo lestvico nagrad za uspešnost.

6. Amway ne bo sprejel Amwayevih vlog, ki jih je nedvomno 

izpolnilo več različnih oseb.

7. V kolikor bo nekdo konec meseca prinesel več Amwayevih 

vlog, bodo le-te vnešene šele naslednji mesec, ker jih bo 

Amway pregledal v skladu s to politiko. 

UKREPI V PRIMERU NEUPOŠTEVANJA TE POLITIKE:

POLITIKA – Od 1. 9. 2007 naprej Amway natančno preverja skupine 

Platin, kjer je prisoten eden ali več pokazateljev nesprejemljive 

graditve posla. To preverjanje lahko vključuje vse zgoraj omenjene 

aktivnosti, ki pa ne omejujejo Amwaya pred dodatnimi aktivnostmi. 

Namen preverjanja je ugotoviti ali je v skupini prisotno »skladanje« 

na novo vpisanih ali ne. V kolikor interni pregled odkrije primere 

»skladanja «, bo Amway ukrepal na sledeči način:

Prvi primer:

Amway bo zamrznil sponzoriranje v taki skupini Platine, dokler 

ne bodo prav vsi NAP-i/SK+ v skupini prejeli izobraževalne 

komunikacije od Amwaya v zvezi s sprejemljivimi načini 

sponzoriranja.

Druga ponovitev:

Amway bo suspendiral posel Platine za najmanj 30 dni, vključno 

z denarnimi nagradami.

Tretja ponovitev:

Nadaljnji ukrepi do vključno prekinitve pogodbe Platine z 

Amwayem.

** NAP se lahko nad uveljavljanjem vseh Amwayevih ukrepov pritoži 

po postopkih, ki so opisani v Amwayevih Načelih poslovanja.** 
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