Missio: OTG:n missiona on kehittää menestyviä johtajia tarjoamalla heidän käyttöönsä erinomaiseksi todettu
maailmanlaajuinen järjestelmä, mikä perustuu rehellisyyteen, vastuullisuuteen ja kunnioitukseen.
Visio: OTG:n visio on luoda ainutlaatuinen maailmanlaajuinen organisaatio tiimityöskentelyn, mentoroinnin ja
tukemisen avulla ja auttaa näin Nu Skin edustajia tekemään kannattavaa kansainvälistä liiketoimintaa.
Menettelytavat

1. Toteutan OTG:n visioita ja missiota tehdessäni liiketoimintaa.
2. Kohtelen kaikkia tiimin jäseniä sekä heidän kontaktejaan kunnioittavasti joka tilanteessa.
3. Pyrin olemaan uskollinen ”tuotteiden tuote”. Pyrin olemaan esimerkkinä muille korvaamalla kotona kaikki
kilpailevat tuotemerkit Nu Skinin tuotteilla.
4. Ylläpidän positiivista ja rohkaisevaa OTG:n arvojen mukaista ilmapiiriä. Kunnioitan muita olemalla
positiivinen sekä välttämällä negatiivisia ilmaisuja ja asennetta.
5. Kunnioitan muiden jakelijoiden ja johtajien sponsoreita. Kannustan kollegoja työskentelemään kasvun ja
menestyksen puolesta yhdessä johtajien kanssa. Toimin vastuullisesti. Opetan ja johdan näyttämällä
esimerkkiä muille. Tuen ja kannustan kaikkia jakelijoita sitoutumaan tähän liiketoimintaan.
6. Kehitän ja koulutan itseäni OTG:n koulutusmateriaalien avulla, jotka löytyvät www.otg.global sivustolta.
Monistamisen vuoksi käytän virallisia, standardoituja OTG- materiaaleja.
7. En koskaan myy tai osta Nu Skinin tuotteita Ebayssa, Amazonissa, omilla nettisivuillani tai vastaavilla
online- sivustoilla.
8. Rekrytoin tiimiini vain sellaisia henkilöitä, jotka eivät ole nykyisin aktiivisia Nu Skinissa. En rohkaise
aktiivista jäsentä tai prospektia vaihtamaan ryhmää. Olen samaa mieltä siitä, että tämä ei ole hyväksyttävää
käytöstä missään olosuhteissa.
9. En aloita enkä suosittele muiden verkostomarkkinointi- liiketoimintoja tai tuotteita, enkä koskaan käytä
OTG:n tai Nu Skinin yhteystietoja edistääkseni tällaisia yrityksiä tai tuotteiden myyntiä. Lisäksi vakuutan, että
en halua henkilökohtaista taloudellista hyötyä mistään koulutusohjelmasta, online tai offline kursseista,
levyistä, videoista, kirjoista jne.
10. Olen samaa mieltä siitä, että ongelmista tai ristiriidoista keskustellaan ainoastaan ylälinjan tai yrityksen
toimihenkilöiden kanssa, ei koskaan alalinjan tai ristilinjan kanssa.
11. Ylläpidän siistiä ja ammattimaista ulkoasua sekä pukukoodia.
12. Pyrin osallistumaan kaikkiin OTG:n suosittelemiin System 7 tapahtumiin, kuten liiketoimintaesittelyihin,
System 7 Workshoppeihin, alueellisiin tapahtumiin, Success Summitteihin/ Success olympialaisiin ja Nu Skinin
järjestämiin tapahtumiin.
Vakuutan, että olen saanut OTG: MENETTELYOHJEET ja että olen lukenut sekä ymmärtänyt ne ja noudatan
niitä. Aion viitata OTG MENETTELYOHJEISIIN tarvittaessa.
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