Mission: OTG:s mission är att utveckla framgångsrika ledare, genom att tillhandahålla ett beprövat
globalt system baserat på: Medverkan, Ärlighet, Ansvarighet, Integritet och Respekt
Vision: OTG:s vision är att skapa en enastående global organisation, som genom: Lagarbete,
Vägledning och Stöd - gör det möjligt för enskilda personer att utveckla ett lönsamt internationellt
Nuskin-företagande
CODE OF CONDUCT
1. Jag bedriver business i linje med vår OTG Vision & Mission.
2. Jag behandlar alltid alla teammedlemmar med respekt.
3. Jag strävar efter att vara lojal mot att vara ‘en produkt av produkterna’. Jag strävar efter att
föregå med gott exempel och lägga om all personlig förbrukning och ersätta alla konkurrerande
produkter med Nu Skins.
4. Jag upprätthåller en positiv attityd som reflekterar OTG. Jag visar respekt för andra genom att
undvika användningen av icke upplyftande (negativa) ord och handlingar.
5. Jag lyfter fram vår sponsor/mentor och andra ledare och grupper. Jag uppmuntrar kollegor att
arbeta för tillväxt och framgång med sina ledare. Jag agerar ansvarsfullt med att utbilda och leda
genom att föregå med gott exempel. Jag stöder och uppmuntrar alla distributörer som visar
engagemang för denna verksamhet.
6. Jag fortsätter att lära och utvecklas genom att följa de riktlinjer som beskrivs i OTG:s
utbildningsmaterial, finns på www.otg.global. Jag främjar duplicering genom att endast använda
det officiella standardiserade materialet från OTG.
7. Jag säljer eller köper aldrig Nu Skins produkter på Ebay, Amazon, personliga hemsidor, eller
andra liknande online-miljöer.
8. Jag rekryterar bara dem som inte är aktiva i Nu Skin. Jag uppmuntrar aldrig aktiva distributörer
eller prospekts att byta grupper. Jag är medveten om att detta inte är acceptabelt under några som
helst omständigheter.
9. Jag deltar inte i eller rekommenderar andra nätverksmarknadsförings-företag eller produkter,
och använder aldrig OTG- eller Nu Skin kontakter för att främja dessa företag eller produkter.
Dessutom, intygar jag att jag inte personligen kommer profitera på några utbildningsprogram,
online eller offline kurser, band, cd-skivor, filmer, böcker, etc.
10. Jag förstår att frågor eller konflikter endast bör diskuteras med min upline eller företaget;
aldrig med downlines eller sidelines.
11. Jag ser till att ha ett rent, snyggt och professionellt utseende och respekterar lämplig klädkod.
12. Jag strävar efter att delta på alla av OTG rekommenderade events, såsom Business Briefings,
System 7 workshops, regionala events, Success Summits och andra Nu Skin events.
Jag intygar härmed att jag har mottagit OTG CODE OF CONDUCT och att jag har läst, förstått och
kommer att följa den. Jag kommer att hänvisa till OTG CODE OF CONDUCT GUIDE med frågor.
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