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Evropski Standardi in Politika Zagotavljanja 
Kvalitete Dodatnih Poslovnih Gradiv 

Ta PoliTika je del Pogodbe in se razlaga v skladu s Pogodbenimi dolžnosTmi 
in obveznosTmi med naP-i / sk+ in Posameznimi Podružnicami amwaya v evroPi 
(v Tej PoliTiki imenovane s skuPnim imenom “amwayeve Podružnice”).  PoliTika 
od 1.sePTembra 2020 dalje velja za vse evroPske Trge, v kaTerih amwayeve 
Podružnice izvajajo Plan Prodaje in Trženja (amwayev osnovni Plan), razen 
za ukrajino in veliko briTanijo.  Ta PoliTika nadomešča vse Prejšnje PoliTike. 
PoliTika ne nadomešča, amPak doPolnjuje načela Poslovanja, druge uradne 
PoliTike, sTandarde in Pogodbena določila, sklenjena med naP-i in amwayevimi 
Podružnicami, ki so Povezane s PredmeTom Te PoliTike.

amway lahko v skladu s Poglavjem 1.3 amwayevih načel Poslovanja To 
PoliTiko o dPg kadarkoli doPolni.

definicija dodatnih poslovnih gradiv (“dPg -jev”) kot se uporablja v tej politiki pomeni vse  izdelke in storitve ( vključno z 

vendar ne samo poslovne pripomočke, knjige, brošure, grafične pripomočke in drugo tiskano gradivo, reklamiranje, avdio, 

video ali digitalne medije kot so spletne strani, spletna literatura, aplikacije za mobilne in druge naprave; shode, srečanja 

in prireditve, izobraževalne seminarje in druge vrste gradiv in storitev), ki so 

(a) namenjeni za pridobivanje in/ali izobraževanje potencialnih naP-ov/sk+, strank ali potencialnih strank amwayevih 

izdelkov ali storitev, ali za podporo, usposabljanje, motiviranje in/ali izobraževanje naP-ov/sk+, ali 

(b) vključujejo ali uporabljajo enega ali več amwayevih znamk ali avtorsko zaščitenih del ali 

(c) se ponujajo  z izrecnim ali nakazanim občutkom  pripadnosti ali povezanosti  z amwayem.

amway meni, da je lahko uporaba dPg učinkovito  orodje za pomoč pri gradnji amwayevega posla. uporaba gradiv in 

izobraževanj, ki so jih razvili in/ali jih ponujajo uspešni vodilni naP-i in njihove organizacije bi morala imeti pomemben in 

pozitiven vpliv na amwayev posel. da bi ta cilj dosegli, je amway ustvaril to Politiko  o dPg, ki določa zahteve in standarde 

za vso dPg in za vse naP-e pri gradnji njihovih amwayevih poslov.  Politika vključuje:

1. programske standarde, ki vsebujejo obvezne procese in zahteve, povezane z dPg, in

2. vsebinske standarde, ki podrobno opredeljujejo standarde in zahteve v zvezi s predmeti, sporočilnostjo, vsebino in 

materiali v dPg.

naP-i, ki se ukvarjajo s katero koli dejavnostjo, povezano z dPg (npr. proizvodnjo, promocijo, prodajo in distribucijo), 

morajo zagotoviti, da so te dejavnosti v skladu s to politiko (programskimi in vsebinskimi standardi), kakor tudi z veljavno 

zakonodajo in predpisi ter da so pred izvajanjem teh dejavnosti pridobili vse potrebne odobritve/soglasja in licence.
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A.  PROGRAMSKI STANDARDI

I.  Splošna določila za DPG

1. Upravičenost. običajno velja samo za pooblaščene naP-e, ki  so v zadnjih dveh poslovnih letih izpolnjevali pogoje 

za predložitev dPg v pregled in/ali na tržišču organizirali večje prireditve, kot so opredeljene v teh standardih, če 

izpolnjujejo enega od naslednjih kriterijev:  naP mora biti:

 (1)    kvalificiran izvršni diamant na tem tržišču ali

 (2)   kvalificiran kot izvršilni diamant na enem evropskem tržišču in imeti pomemben poslovni interes na ciljnem tržišču ali

 (3)    kvalificiran kot kronski ambasador na katerem koli globalnem tržišču in hkrati vsaj na nivoju značke ustanoviteljev 

za smaragda v evropi in imeti pomemben poslovni interes na ciljnem tržišču.

 vendar pa amway lahko po lastni presoji odloči, kdo  sme predložiti dPg v pregled in/ali organizirati  velike prireditve.

2. Jamstvo za uspeh: naP-i, ki zaslužijo s prodajo, uporabo ali distribucijo dPg, ne smejo omenjati, ali namigovati, da 

uporaba kakršnihkoli dPg zagotavlja uspeh. vsi dPg-ji morajo vsebovati najmanj izjave, ki navajajo, da: 

 (a)    je uporaba in nakup kakršnegakoli takšnega gradiva prostovoljna, 

 (b)    uporaba kakršnihkoli takšnih gradiv ne zagotavlja uspeha in 

 (c)   so gradiva izdana neodvisno od amwaya.

3. Razumni izdatki, uporaba DPG-ja in udeležba na kakršnih koli dogodkih/srečanjih. vsak naP/sk+ se mora za 

nakup dPg-ja odločiti na podlagi svoje lastne odločitve, kaj smatra kot potrebno za gradnjo svojega samostojnega 

amwayevega posla. kakorkoli, prodaja in promocija dPg, ki jih naP prodaja ali promovira drugemu naP-u, mora biti 

v razumnih količinah.

 amway upošteva, da je napeljevanje k izdatkom za dPg-je, ki niso razumni in sorazmerni z osebnimi cilji posameznega 

naP-a/sk+, ki ne predstavljajo finančne in poslovne zmožnosti in razumna predvidevanja za zaslužek v amwayevem 

poslu, v nasprotju z njihovimi interesi, kar povzroča škodo amwayevemu ugledu in ogroža javni vtis in dolgoročnost 

amwayevega posla; 

 3.1  nikakršen dPg se ne sme prodajati potencialnim naP-om/sk+

 3.2  Promoviranje DPG novim NAP-om/SK+. naslednje zahteve se nanašajo na vse dodatno poslovno gradivo, 

razen na velika srečanja: naP-i ne smejo prodajati ali promovirati nakupa dPg-ja novim naP-om/sk+ v nerazumno 

velikih količinah. amway smatra, da so vsote na naP-a, ki presegajo spodnje vrednosti, nerazumne:

 3.3  Maksimalni stroški NAP-a/SK+ za DPG po registraciji. 
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Tržišče

avstrija; belgija; danska; Finska; Francija; italija; 

nemčija; nizozemska; norveška; Portugalska; 

španija; švedska; švica

50 eur 85 eur 255 eur

češka republika; estonija; latvija; litva; 

madžarska; Poljska; slovenija; slovaška 
35 eur 65 eur 195 eur

bolgarija; grčija; hrvaška; romunija; Turčija 25 eur 50 eur 150 eur

V prvih 
štirinajstih 
dneh

V vsakem od prvih 
treh mesecev

Skupaj v prvih  
treh mesecih  

udeležba v naročniških programih za dPg-je v prvih treh mesecih vpisa ni dovoljena. redni programi naročanja, kjer 

lahko naP naročnino prekine po lastni želji kadarkoli želi in lahko vrne vso neuporabljeno gradivo ter  dobi povrnjen 

denar, so dovoljeni.
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 Naročniški program: je pravica do prejemanja pogostih in/ali periodičnih dPg v zameno za naročnino.

 Redni program naročanja: naročilo, ki vključuje ponavljajoče pošiljke dPg v določenih količinah, po določenih cenah 

in v določenih  časovnih intervalih.

4. Pisni račun: naP, ki prodaja dPg mora ob dostavi naP-u/sk+ (kupcu) predati pisni račun, kjer so razvidni 

 (a) prodajalec, 

 (b) opis izdelka, 

 (c) količina in 

 (d)  cena izdelka, ki jo je kupec plačal (z ddv-jem) 

 (e) morebitne ostale informacije, ki so zahtevane po zakonu.

5. Povračilo kupnine vrnjenega DPG za končne uporabnike: naP-i, ki prodajajo dPg, morajo končnim kupcem pred 

prodajo jasno predstaviti pogoje za povračilo denarja. Pogoji vračila za končne kupce morajo biti skladna z veljavno 

zakonodajo in to Politiko o dPg.

 5.1 amwayeva politika jamstva za zadovoljstvo in politika odkupa za dPg ne veljaTa.

 5.2 Pravila vračila za končnega uporabnika v nobenem primeru ne smejo biti manj ugodna od naslednjih določil:

 (a)  za dPg, razen za vstopnice, mora biti zagotovljeno vračilo denarja po komercialno razumnih pogojih do 30 dni 

po nakupu dPg-jev, pod pogojem, da so dPg-ji originalno zapakirani.

 (b)  za vstopnice, kupljene za dogodek, mora biti zagotovljeno vračilo denarja do 4 tedne pred dogodkom.znesek, 

plačan za vstopnice za dogodke, ki se niso zgodili se kadarkoli v polnem znesku vrne osebi, ki je vstopnico kupila.

 (c)  vračilo denarja krije stroške, povezane z vstopom na srečanje/dogodek. v vračilo niso vključeni dodatni stroški 

(npr.: potni stroški, obroki, hotel, ...) v kolikor cena vključuje druge stroške na pr. nastanitev, prevoz itd,  mora biti 

cena jasno specificirana.

 (d)  stalna naročila: kupci, ki so naročeni na dPg, so upravičeni do povračila denarja za neuporabljena gradiva, za 

katere mesečno naročnino plačajo vnaprej.

 (e)  digitalne vsebine: kupci so, skladno z lokalnimi zakoni in predpisi upravičeni povračila ali ustreznega nadomestila. 

 organizator srečanja/dogodka mora določiti postopek reševanja sporov in osebo, odgovorno za urejanje vračila in 

poplačila. za povrnitev stroškov se od kupca lahko zahteva predložitev dokazila o nakupu.

 5.3  Pregled pogojev vračanja: na zahtevo amwaya, morajo biti amwayu predloženi v pregled kakršni koli pogoji 

vračanja dPg, skupaj z dokazili, da se je politika vračanja uveljavljala in dosledno komunicirala.

6.  Promoviranje in odmena za DPG: naP ne bo 

 (a)   neposredno ali posredno promoviral, plačal kakšne odmene drugemu naP-u ali sprejel kakršnekoli odmene ali 

kakršne koli koristi v zvezi s prodajo ali promocijo dPg, ki ni v skladu z amwayevimi načeli poslovanja, evropsko 

politiko o dPg, in drugimi amwayevimi politikami in standardi. 

 (b)   naP ne bo neposredno ali posredno sodeloval v nobenem sistemu promocije, plačil ali nagrajevanja za dPg, 

ki ni v skladu z zakonodajo, ali ki bi lahko škodoval ali ogrožal ugled ali dragoceno dobro ime (good- will), ki je 

povezano z amwayevim imenom in intelektualno lastnino. 

 (c)   izjavljal ali namigoval, da je taka aktivnost del amwayevega posla niti ne bo trdil ali namigoval, da so bili dohodek 

ali druge koristi, ki jih je pridobil s takšno aktivnostjo, pridobljene skozi amwayev posel ali amwayev osnovni Plan 

prodaje in trženja.

4Evropski Standardi in Politika Zagotavljanja Kvalitete Dodatnih Poslovnih Gradiv 



II.  Predložitev Dpg V Pregled

To poglavje ne velja za sestanke in srečanja. za sestanke in srečanja glej poglavje iii., za digitalne medije glej tudi  

standarde digitalne komunikacije objavljene na www.amway.si.

1. Postopek predložitve DPG. Pred promocijo ali kakršno koli drugo uporabo v zvezi z amwayevim poslom mora biti vso 

dodatno poslovno gradivo (dPg) predloženo/registrirano pri amwayu, bodisi v digitalni  ali fizični obliki. 

 na zahtevo mora naP ali njegova organizacija amwayu zagotoviti seznam vseh dPg-jev, od katerih nameravajo 

zaslužiti, jih promovirati, uporabljati, prodajati ali distribuirati. amway bo v svojem zahtevku jasno navedel, katere 

informacije morajo biti posredovane. amway se lahko po lastni presoji odloči, da omeji število dPg-jev, ki jih naP-i ali 

organizacije ponujajo na določenem tržišču.

2. Postopek pregleda DPG. amway pregleda in odobri:

 (a) vso dodatno poslovno gradivo namenjeno za uporabo s potencialnimi naP-i/sk+ 

 (b)  vso dodatno poslovno gradivo namenjeno promociji amwayevih izdekov, vključno s predstavitvami izdelkov in 

trditvami o njih.

 (c)  vso dodatno poslovno gradivo namenjeno predstavitvi amwayeve poslovne priložnosti in/ali amwayevega 

osnovnega plana.

 amway si pridržuje pravico, da po lastni presoji pregleda katero koli drugo dPg kot je definirano v tej politiki. 

3.  Odobritev. Po prejetju dPg-jev bo amway pravočasno obvestil  naP-a/ naP-ovo organizacijo katera gradiva bodo 

pregledana za pridobitev soglasja in katera  gradiva  se lahko uporabljajo brez amwayevega pregleda in odobritve.

 3.1 kakršnakoli amwayeva odobritev mora biti v pisni obliki. Pomenila bo omejeno neizključno, neprenosljivo dovoljenje 

za uporabo vključene amwayeve intelektualne lastnine in/ali za promoviranje dPg v zvezi z amwayevim imenom ali 

blagovnimi znamkami.

 v kolikor v pisni obliki ni izrecno drugače določeno, velja vsaka taka odobritev in dovoljenje samo za tržišče in za 

obdobje, ki je  navedeno v pisnem soglasju.

 3.2  Po prejetju amwayevega pisnega soglasja, mora biti odobreno gradivo na viden način opremljeno z napisom, da 

je vsebina dPg pregledana  in odobrena ter z amwayevo enkratno identifikacijsko številko odobritve vsebine ( na mestu 

in v obliki, ki ju določi amway).

 amway lahko soglasje prekliče, vendar samo v kolikor za to obstajajo tehtni razlogi (na pr.: neka trditev o izdelku se več 

ne uporablja). amway bo obvestil naP-a/naP-ovo organizacijo in pojasnil odločitev.

 3.3 Pogoj za amwayev pregled in odobritev dPg je skladnost z amwayevimi načeli poslovanja, evropsko Politiko o 

dodatnih poslovnih gradivih, ter z amwayevimi standardi in politikami.

 dPg, ki ga amway ne bo pregledal za odobritev, se lahko uporablja brez amwayeve številke soglasja. amway si 

pridržuje pravico, da lahko ta gradiva pregleda  in v primeru pomembnih razlogov na pr.: neka trditev se več ne 

uporablja, lahko zahteva popravke  in/ ali umik takega gradiva. amway bo obvestil naP-a/naP-ovo organizacijo in 

pojasnil odločitev.

 naP-i  so odgovorni, da je vsebina  dPg, ki ga promovirajo ali prodajajo skladna s to politiko kakor tudi z vsemi zakoni 

v zvezi s tako dejavnostjo.
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III.  Sestanki In Srečanja

1. Razpored in udeležba Amwayevih predstavnikov: amway lahko kadarkoli zahteva kopijo razporeda poslovnih 

srečanj naP-a vezanih na amwayev posel, predstavnik amwaya pa se lahko udeleži kateregakoli srečanja.

2.  NAP-i kot tudi drugi govorci na srečanjih/dogodkih na evropskih tržiščih morajo govoriti v skladu s črko in duhom 

zakonov, pravilnikov, politik in postopkov določene amwayeve podružnice, zlasti z vsebinskimi standardi te politike, ne 

glede na to, ali so naP-i registrirani v tej podružnici ali ne. naP-i, ki organizirajo srečanja/dogodke morajo zagotoviti, da 

so vsi naP-i, ki bodo govorci na takšnih srečanjih/dogodkih opremljeni s svojim izvodom vsebinskih standardov te politike.

 To velja za vse vrste srečanj/dogodkov ne glede na to ali se odvijajo  v fizični ali digitalni obliki.

3. Snemanje govorcev na dogodkih. za distribuiranje posnetkov predstavitev z dogodkov, ki jih organizirajo naP-i, je 

potreben pregled in odobritev ter soglasje posnete osebe.

4. Velike prireditve. velika prireditev je vsako srečanje naP-ov za podporo amwayevemu poslu, ki je načrtovano in se 

izvaja vsake 3 mesece ali manj pogosto in traja najmanj 2 dni.

 med velike  prireditve spada tudi kateri koli dogodek, za katerega je vstopnina višja , kot je navedeno v spodnji tabeli:

 (a)   vsa velika srečanja so predmet predhodne registracije. naP-i / organizacije naP-ov morajo takoj, ko je na voljo, 

predložiti seznam vseh velikih srečanj za vsako poslovno leto in to najkasneje do začetka poslovnega leta. amway 

si pridržuje pravico, da po potrebi zahteva dodatne podrobnosti. vendar pa lahko amway v primeru ponavljajoče 

se zamude pri prijavi/registraciji in/ali v primeru da prireditev ni  prijavljena/registrirana presodi in odloči o izvedbi 

prireditve.

 (b)  na vseh srečanjih morata sočasno nastopati blagovna znamka amwaya in organizatorja srečanja. sočasno 

nastopanje znamke na takem srečanju mora biti razvidno iz vsebine govorov, prikaza izdelkov, oznak in drugih 

različnih medijev. 

5.  Pogoji za srečanja, ki jih organizirajo vodilni NAP-i. Poleg splošnih določil standardov in politike dPg, naslednji 

pogoji določajo okvir delovanja za  vodilne naP-e na nivoju Platine ali višje, da lahko v celoti  izpolnijo svojo obveznost 

do usposabljanja in motiviranja naP-ov pod njimi, kot je navedeno v točki 5.4 amwayevih načel poslovanja, če ne 

sodelujejo s priznano organizacijo naP-ov / ponudnikom dPg. 

 na splošno so sestanki/srečanja namenjena naP-om pod  njimi, vendar lahko vključujejo tudi druge Platine in višje 

kvalificirane naP-e in naP-e pod njimi, če so v isti liniji sponzorstva.  

 za udeležbo gostujočih predavateljev  iz drugih linij sponzorstva je potrebna amwayeva odobritev.

 (a) Trajanje, pogostost in cene (razen tedenskih srečanj)

	 	 •						Na	 leto	 je	 lahko	 organiziranih	 skupaj	 največ	 6	 srečanj	 naslednje	 vrste,	 pod	 pogojem,	 da	 se	 nobena	 vrsta	

srečanj ne organizira več kot 4 krat na leto:
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Tržišče

avstrija; belgija; danska; Finska; Francija; italija;

nemčija; nizozemska; norveška; Portugalska; španija; švedska; švica

češka republika; estonija; latvija; litva; madžarska;

Poljska; slovenija; slovaška

bolgarija; grčija; hrvaška; romunija; Turčija

Cena na udeleženca

100 Eur  brez DDV  

75 Eur  brez DDV

50 Eur  brez DDV  



         1 celodnevno srečanje (največ 10 ur), in/ali

         1 poldnevno srečanje (do 6 ur)

          na primer, Platina se lahko odloči za 4 celodnevna srečanja, nato lahko v istem koledarskem letu izvede tudi 

2 poldnevni srečanji.

	 	 			•						Najvišja	cena	vztopnice	na	osebo

 (b) Predložitev in odobritev 

	 	 •				1	mesec	pred		promocijo	srečanja	je	treba	Amwayu	poslati		pisno	zahtevo	z	naslednjimi	informacijami:	datum,	

mesto, ime prizorišča, gostujoče govornike, teme dnevnega reda in pregled vseh stroškov skupaj s ponudbami 

dobaviteljev.

	 	 •				Po	 sestanku	mora	 NAP,	 ki	 srečanje	 organizira	 	 predložiti	 kopije	 računov	 za	 potrditev,	 da	 ni	 bilo	 nobenega	

dobička. kakršen koli dobiček bi bilo potem potrebno investirati v naslednje srečanje za znižanje stroškov.

 (c) Odmena in odkup kart

	 	 •				NAP-i,	 ki	 promovirajo	 srečanja	 	 in/ali	 pomagajo	 pri	 prodaji	 vstopnic	 ne	 smejo	 prejeti	 nobene	 odmene	 ali	

nadomestila.

	 	 •				Veljajo	pravila	za	odkup/	vrnitev	vstopnic,	kot	so	opredeljena	v	the	Standardih	in	Politiki	DPG.

 (d)  nobene druge vrste analognih ali digitalnih dPg, vključno s tistimi, ki so registrirani in/ali odobreni za druge 

podporne organizacije naP-ov/ ponudnike dPg, ni mogoče ponuditi.

6. Posebne zahteve za digitalna srečanja in dogodke. v kolikor srečanja in/ali predstavitve potekajo z uporabo  

digitalnih tehnologij je potrebno upoštevati spodaj  navedene posebne zahteve:

	 •				Vsa	vsebina	mora	biti	 v	 skladi	 z	Amwayevimi	Načeli	poslovanja	 in	Amwayevimi	Politikami,	posebej	 z	 vsebinskimi	

standardi te politike.

	 •				Vso	prikazano	gradivo	in	vsebina	mora	biti	ustrezna	za	tržišče,	ki	mu	je	srečanje/dogodek	namenjen.

	 •				Udeležba	se	lahko	zaračuna,	vendar	mora	biti	cena	razumna.

	 •			Oglejte	si	tudi	ustrezna	poglavja	Standardov	digitalne	komunikacije	(SDK).

B.  VSEBINSKI STANDARDI 

Ti standardi so namenjeni naP-om in govorcem, ki predstavljajo amwayev posel. dodatno so lahko v pomoč naP-om in 

organizacijam pri pripravi in izdelavi dPg. čeprav ti standardi pokrivajo široko paleto tem, je nemogoče ponazoriti in svetovati 

o vseh možnih scenarijih. skladnost določajo številni dejavniki kot so vizualni, vsebinski, komu je dPg namenjen, zakonske 

omejitve in celoten vtis, ki ga dobi potencialen  ali obstoječi naP/sk+.

na splošno dPg v kakršni koli obliki ne sme vsebovati lažnih, zavajajočih, netočnih ali goljufivih izjav.
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Tržišče

austrija; belgija; danska; Finska; Francija; italija; 

nemčija;nizozemska; norveška; Portugalska; španija; 

švedska; švica

češka republika; estonija; latvija; litva; madžarska; 

Poljska; slovenija; slovaška

bolgarija; grčija; hrvaška; romunija; Turčija

Maksimalna cena
celodnevni dogodek / poldnevni dogodek  
(brez ddv)

40 / 20 Euro

25 / 13 Euro

20 /10 Euro



I.  Predstavitev Amwayeve poslovne priložnosti

način, kako je amwayeva poslovna priložnost predstavljena potencialnim naP-om/sk+ ima velik vpliv na ugled in 

verodostojnost naP-a, ki jo predstavlja in na posel kot celoto. Pomembno je zagotoviti, da potencialni naP-i/sk+ pridobijo 

jasne in točne podatke o vlogi amwaya, o vlogi naP-a/sk+ in o organizacijah naP-ov. vse izjave namenjene  potencialnim 

in obstoječim naP-om/sk+ morajo biti resnične, točne in ne smejo zavajati.

govorec mora promovirati obnašanje oz. postopanje, ki ga jasno predstavlja kot amwayevega naP-a, takoj, ko je to mogoče. 

nujno je povedati kakšen je namen stika – trženje amwayevih izdelkov in/ali predstavitev poslovne priložnosti potencialnemu 

naP-u. vabilo na predstavitev amwayevega osnovnega plana ne sme biti prikrito. (glej tudi amwayeva načela poslovanja; 

poglavje 8) 

1. Opis Amwayeve poslovne priložnosti.  amwayev posel mora biti predstavljen kot  priložnost za zaslužek s trženjem izdelkov 

in pomočjo drugim, da delajo enako. ( glej tudi amwayeva načela poslovanja _8.1)

	 •				Amwayev	posel	ne	sme	biti	predstavljen	kakor	koli	drugače	kot	Amwayeva	poslovna	priložnost.

	 •				Ni	dovoljena	uporaba	kakršnih	koli	 zavajajočih	sinonimov	za	Amway.	Nekaj	primerov,	kako	se	Amwayev	posel	ne	

sme predstavljati: priložnost za zaposlitev, družabno srečanje,  tržna raziskava, seminar o davkih, o financah, o 

investicijah.

	 •				predstavitev	posla	kot	posla,	ki	 je	v	osnovi	program	osebnega	napredka,	npr.:	predstavljanje	posla	kot	načina	za	

samoizboljšanje, posla, ki bo rešil zakon, izboljšal odnose z družino ali drugimi in ne kot posel, ki prinaša donos, je 

zavajajoča predstavitev tega posla, saj se lahko razume, kot da je bistvo posla nekaj drugega kot posel, ki omogoča 

pridobivanje zaslužka. 

	 •				kakršne	 koli	 izjave	 ali	 namigi,	 da	 je	 Amwayev	Osnovni	 plan	 in/ali	 posel	 način	 za	 zmanjšanje	 davkov	 ali	 davčne	

olajšave niso dovoljene.

	 •				potencialnemu	NAP-u	mora	biti	jasno,	da	je	glavno	pogodbeno	razmerje		sklenjeno	z	Amwayem	in	da	organizacije	

naP-ov ne nudijo poslovne priložnosti, ampak ponujajo neobvezna, prostovoljna gradiva za usposabljanje in 

izobraževanje ter podporo skupine.

2. Predstavitev Amwayevega Osnovnega plana/gradnje posla. amwayev osnovni plan vključuje: kompenzacijo 

(in  ustrezno administracijo); nagrade (in ustrezno administracijo); priznanja (in ustrezno administracijo); amwayeve 

izdelke;  izobraževanje o izdelkih, podporo v zvezi z izdelki, distribucijo. Pri opisovanju amwayevega osnovnega plana  

je potrebno točno razložiti  pomen in vlogo uravnoteženega posla skladno z amwayevimi smernicami, navodili, 

postopki in politikami. uravnotežen posel vključuje:

 (a)     Trženje izdelkov: trženje izdelkov končnim kupcem mora biti predstavljeno kot način, kako naP-i z razliko v ceni 

zaslužijo svoj prvi dohodek in kot pogoj za zaslužek dodatnih nagrad. 

 (b)     Osebna poraba: osebno porabo je treba opredeliti kot način za spoznavanje izdelkov in pridobitev osebne 

izkušnje, ki naP-u lahko koristi pri nadaljnjem trženju izdelkov. denar, ki ga naP-i prihranijo  z osebno uporabo 

izdelkov ni prihodek in ne sme biti predstavljen kot tak. Predstavljati posel kot nekakšen klub kupcev na debelo ni 

dovoljeno. namigovanje, da se lahko uspešen amwayev posel zgradi samo na podlagi osebne uporabe izdelkov je 

v nasprotju z načeli poslovanja, saj je imeti stranke  bistveni element amwayevega osnovnega plana.

 (c)     Sponzoriranje. Treba je poudariti, da sponzoriranje omogoča doseganje maksimalnih priložnosti po amwayevem 

osnovnem planu, vendar pa sponzoriranje kot tako, ne prinaša  zaslužka. izjavljati ali namigovati, da je lahko 

naP/sk+ uspešen ali zasluži dohodek samo s pridobivanjem novih naP-ov/sk+ je netočno in ni dovoljeno. Pri opisu 

sponzoriranja je treba poudariti pomembnost predhodnega ali obstoječega osebnega stika med sponzorjem in 

potencialnim naP-om/sk+.

3. Čas in trud. Predstavitve, ki se lahko razumejo kot, da je  uspeh zagotovljen, niso dovoljene. vsak naP/sk+ ima 

popolno svobodo pri odločanju o številu ur in načrtovanju le-teh za gradnjo posla. ni dovoljeno predstavljati obveznega 

števila srečanj, klicev, predstavitev itd.
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4. Dejstva in številke.  načeloma se morajo vsa dejstva nanašati na  namenjeno tržišče in morajo biti opremljena z virom.

 (a)   Informacije o podjetju. statistični podatki o podjetju, razne liste in zgodovinske informacije morajo biti takšne, 

kot jih trenutno objavlja amway ali alticor inc. uporaba lastniških in/ali zaupnih informacij podjetja amway ali 

alticor inc v kateri koli obliki  ali mediju ni dovoljena. 

   karkoli, vključno z navedbami, statistiko,direktnim citiranjem ali drugimi informacijami, ki se uporabljajo za 

promoviranje posla ali amwayevih izdelkov, mora biti vedno resnično, točno in ne sme zavajati. Poleg tega je 

treba, z izjemo govorov in zvočnih posnetkov, v vseh dPg, ki vsebujejo statistične podatke, na ustreznem mestu 

navesti vir in datum statistike.

 (b)   Družine ustanoviteljev. omemba družin devos in van andel je dovoljena le v kontekstu lastništva amwaya in 

alticorjevih hčerinskih podjetij. navedbe kateregakoli zasebnega projekta, podjetja in človekoljubnih aktivnosti 

družin van andel in devos, morajo biti vedno točne in jasno predstavljene ločeno od amwaya in družine 

alticorjevih podjetij.

 (c)   Statistične informacije. grafični prikazi, video prikazi, navedbe in sklicevanja na statistične podatke morajo biti 

podprti z virom in vsemi podatki o izvoru informacije, vključno z datumom. Podatki morajo biti trenutno veljavni 

(ne smejo biti starejši od treh let). izjema so zgodovinski podatki. 

5. Kakovost gradiv. ves dPg se izdela strokovno in naj ponuja prijetno vizualno, čutno in/ali zvočno izkušnjo za uporabnika.

6. Gradiva, ki jih izdela Amway. vsa gradiva, ki jih izdela amway so avtorsko zaščitena in se jih brez amwayevega 

soglasja ne sme v celoti  ali deloma uporabljati ali reproducirati. če so taka gradiva vključena v dPg, mora biti na 

ustreznem mestu opomba, ki navaja leto izdelave in ime podružnice/tržišča.

7. Partnerske trgovine. Pred uporabo logotipa partnerske trgovine ali slik izdelkov, je treba preko amwaya pridobiti dovoljenje 

partnerske trgovine za predvideno uporabo.

8. Predstavitev izdelkov. Trditve v zvezi z amwayevimi izdelki je treba vzeti dobesedno iz uradnih amwayevih virov in jih 

ni mogoče spremeniti na noben način. izjave v zvezi z  amwayevimi izdelki so lahko vzete  dobesedno samo iz uradne 

amwayeve literature in uradnih amwayevih spletnih strani, ki so namenjene in odobrene za uporabo na določenem  

tržišču. (glej tudi amwayeva načela poslovanja_ 4.4)

9. Promoviranje in pričevanja morajo odražati odkrito mnenje, prepričanje, ali izkušnje promotorja. ne smejo se 

uporabljati za trditve, ki jih amway ne bi mogel zakonito izjaviti. v zameno za promocijo, pričevanje ali pozitivne 

ocene ni dovoljena nikakršna oblika kompenzacije, izjema je zagotavljanje vzorcev proizvodov. če obstaja materialna 

povezava med osebo, ki promovira izdelke ali deli izkušnje in amwayem, in ta materialna povezava ni znana ali 

pričakovana s strani občinstva, mora biti povezava razkrita. materialna povezavo lahko vključuje dejstvo, da je oseba 

prejela brezplačne izdelke v zameno za zagotavljanje promocije ali pričevanja, ali da je taka oseba naP/sk+. razkritje 

mora biti jasno, opazno, vidno, čitljivo in povezano s trditvijo.

10. Predstavitev zaslužkov

 (a)  Dohodek. direktni ali nedirektni prikazi zaslužkov morajo biti resnični, jasni, točni in ne smejo zavajati in lahko 

odražajo samo dohodke, ki jih omogoča, in se jih lahko zasluži z amwayevim osnovnim planom in programi 

spodbud, ki jih  ponuja amway.

	 •	 kakršne	koli	predstavitve	zajamčenega	dohodka	niso	dovoljene.

   naslednji izrazi so lahko, odvisno od konteksta, nesprejemljivi: “finančna varnost”, “bogat”, “premožen” in “milijonar”.

Sprejemljivi izrazi so: “dosezite svoje finančne cilje”, “finančna fleksibilnost” ali “finančna rast”.

	 •					 	Prav	tako		ni	dovoljeno	označiti	dohodka	kot	stalnega	(ali		s	sinonimom	te	besede),	če	istočasno	ni	razloženo,	da	

to zahteva ponavljajoč trud in/ali doseganje  kvalifikacijskih kriterijev.

nesprejemljivi izrazi so“rezidenčni zaslužek”, “rezidenčen”,“pasivni zaslužek”, “pasivni dohodki” ali “tantieme”. 

  Sprejemljivi izrazi so:  “nadaljnji” in “ponavljajoč”
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 (b)  Upokojitev. naP-i lahko zgradijo svoj amwayev posel do nivoja, ki jim lahko omogoča, da opustijo svojo 

tradicionalno službo ali dejavnost in se ukvarjajo izključno z amwayevim poslom. Pridobivanje dohodka iz 

amwayevega Plana prodaje in trženja seveda zahteva vloženi čas in trud. amwayeva poslovna priložnost ne jamči 

doživljenjskih dohodkov. amwayev posel ne ponuja “upokojitve” v tradicionalnem smislu, saj se je za ohranitev 

zaslužkov potrebno nenehno kvalificirati. zaslužek je možen dokler posel ustvarja prodajni volumen.

 (c)  Dedovanje. ena od prednosti amwayevega osnovnega Plana je, da naP-u omogoča gradnjo trdnega posla, ki 

ga lahko preda svojim dedičem ali upravičencem.  

11. Udeležba v sistemu in nakup DPG. sodelovanje v programih in nakup dPg morajo biti vedno predstavljeni kot 

prostovoljni in ne kot obvezni sestavni del gradnje amwayevega posla. Takšna udeležba lahko pomaga pri gradnji 

uspešnega posla, ne predstavlja pa nobenega jamstva. ni dovoljeno pogojevati vpisa novih naP-ov/sk+ z nakupom 

katerega koli gradiva razen uradnih amwayevih gradiv.

12. Druge poslovne priložnosti. dPg razen amwayevega posla ne sme promovirati nobene druge poslovne priložnosti. 

II. Poslovno okolje Amwayevega posla

govorec mora amwayev posel promovirati kot posel, ki ponuja enake možnosti za vse. Posel za vsakogar pomeni posel odprt 

za vse ljudi, ne glede na njihova osebna in politična prepričanja, nacionalnost, etnično ali rasno pripadnost.

1. Duhovna/verska sporočila. govorci ne smejo:

	 •	 odra	uporabiti	kot	prostora	za	širjenje	verskih	in/ali	osebnih	družbenih	prepričanj.

	 •	 zagovarjati,	da	je	uspeh	odvisen	od	določenih	osebnih	prepričanj.

	 •	 priporočati	določenih	verskih	in	duhovnih	knjig	in	praks.

	 •	 izvajati	verskih	obredov.

2. Moralna/družbena sporočila: žaljive trditve o amwayu, podjetju alticor inc., kateri koli podružnici, zaposlenih, naP-ih 

ali drugih organizacijah naP-ov niso dovoljene. Prav tako ni dovoljeno uporabiti poslovnega okolja za izražanje osebnih 

prepričanj, ki so poniževalna ali neugodna za prepričanja drugih.  Tudi vzpodbujanje naP-ov, da delno ali popolnoma 

prekinejo odnose z družino in/ali prijatelji ni dovoljeno. 

3. Politična sporočila. govorci ne smejo:

	 •	 odra	uporabiti	kot	prostora	za	širjenje	političnih	prepričanj

	 •	 	izražati	svojih	posebnih	političnih	pogledov	in	preferenc	o	strankah,	kandidatih	in	izvoljenih	funkcionarjih.

III.  Intelektualna lastnina

intelektualna lastnina je ustvarjalno delo do katerega ima nekdo lastninsko pravico in zanjo lahko uveljavlja patent, avtorske 

pravice, blagovno znamko itd. naP-i/sk+ in organizacije naP-ov lahko uporabljajo le tisto amwayevo ali intelektualno 

lastnino nekoga drugega, za katero so pridobili pravico do uporabe. intelektualna lastnina lahko vključuje glasbo, slike, zvok, 

video, besedilo, blagovne znamke, logotipe ali druga dela.

1. Uporaba avtorskega gradiva. avtorsko gradivo vključuje brez omejitev, glasbo, knjige, revije, članke in druge spise, 

vključno z odlomki in prevodi, govore, fotografije, umetnine, vključno s spletnimi slikami, spletne strani, bloge, in 

druge objave na družbenih omrežjih, video posnetke, filme, igre, skulpture, zgradbe in 3d obrazce ter računalniško 

programsko opremo.
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 (a)  uporaba gradiv, ki jih je ustvaril Amway.  za avtorska gradiva, ki jih je izdelal amway, je pred uporabo potrebno 

dobiti predhodno dovoljenje, razen če so bila pridobljena iz odobrenih virov, kot je določil  amway.

 (b)  uporaba gradiv, ki jih ustvarijo tretje osebe. avtorsko zaščitenih gradiv tretjih oseb se ne sme uporabljati, ne da 

bi prej dobili ustrezno pisno dovoljenje, licenco ali drugo dovoljenje lastnika avtorskih pravic, razen če je uporaba 

drugače dovoljena z veljavnimi zakoni. Pisno dovoljenje, pridobljeno za uporabo avtorsko zaščitenih gradiv je potrebno 

hraniti in na zahtevo predložiti amwayu.

 (c)  posebno opozorilo glede glasbe. v povezavi z dPg ni dovoljeno uporabiti glasbe, reproducirti ali spreminjati glasbe, 

izvajati, posneti, predvajati ali uporabiti glasbo iz interneta brez predhodne pridobitve ustreznih pisnih dovoljenj, 

licenc ali drugih dovoljenj lastnika ali z upoprabo ustreznih zakonsko določenih poti, ki omogočajo tako uporabo. za 

uPorabo PosneTe glasbe PogosTo PoTrebujeTe več koT le eno dovoljenje. kakršno koli pisno dovoljenje 

je treba shrani in na zahtevo predložiti amwayu.

 lastnik avtorskih pravic lahko podeli samo omejene pravice za uporabo avtorskih gradiv. Te pravice so lahko omejene na več 

načinov, vključno s časom, načinom uporabe, ozemljem ali mediji. zato licenca za uporabo avtorskega gradiva v eni situaciji 

lahko ne pomeni, da lahko isto gradivo uporabite v drugi situaciji. naP/organizacija naP-a je odgovorna za potrditev, da 

pridobljeno dovoljenje pokriva določeno obliko uporabe.

2. Pravica do objave. "Pravica do objave" je pravica osebe do nadzora in dobička od uporabe njene podobe v komercialne 

namene. uporaba podobe vključuje njegovo/njeno ime, podobo, glas ali druge vidike identitete. od naP-ov/njihovih 

organizacij se pričakuje, da bodo spoštovali pravice drugih do objave in bodo ravnali v skladu z vsemi veljavnimi zakoni ter 

z zahtevami posameznikov, da ne  uporabljajo ali prenehajo uporabljati njihovo podobo, npr. slike, risbe ali skulpture osebe 

itd. naP-i/njihove organizacije ne smejo uporabljati pravice posameznika za promocijo posla, ne da bi najprej pridobili 

pisno dovoljenje tega posameznika in ga na zahtevo predložili amwayu.

3. Pravilna uporaba blagovne znamke. naP/naP-ova organizacija ne sme kopirati, distribuirati ali na kakršen koli drug 

način uporabljati blagovnih znamk tretjih oseb ali amwaya ali blagovnih znamk družbe alticor inc brez ustreznega pisnega 

dovoljenja, licence ali drugega dovoljenje lastnika blagovne znamke. Pisno dovoljenje se hrani in na zahtevo predloži 

amwayu. blagovne znamke in logotipi, fotografije izdelkov in slike povezane s podjetjem, ki so v lasti podjetja amway ali 

alticor, je mogoče pridobiti le iz odobrenih virov, kot določi amway.

C.  RAZNO

1.  na zahtevo amwaya bo naP predložil ustrezno dokumentacijo, za katero amway meni, da je potrebna za preverjanje 

skladnosti s temi pravili, vključno z informacijami o prodajalcih, založnikih, producentih in distributerjih, ki niso naP-i in s 

katerimi se naP-i morda  povezujejo za pridobitev ali promocijo dPg.

2.  nobena oseba, za katero velja ta politika, ne bo podpirala ali pomagala nobeni drugi osebi pri neupoštevanju te politike. 

naP-i ne smejo, neposredno ali posredno preko drugih, izdelovat, promovirati, prodajati ali zaslužiti od prodaje katerihkoli 

dPg-jev drugim naP-om, če bi s tem kršili to politiko ali veljavno zakonodajo.

3.  amway bo skladno z načeli poslovanja (poglavje 11 in 12) raziskal okoliščine ali pritožbe, ki bi kazale na kršitev te politike.


