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РЕГІОН ОБ’ЄДНАНОЇ ЛІНІЇ СПОНСОРСЬКОЇ ПІДТРИМКИ –
ЗАГАЛЬНИЙ ОГЛЯД
До дванадцяти східноєвропейських ринків Amway належать: Україна, Польща,
Румунія, Словаччина, Словенія, Туреччина, Угорщина, Хорватія , Чехія, Литва,
Латвія та Естонія, сполучені в Об’єднану лінію спонсорської підтримки (ОЛСП).
НАСЕЛЕННЯ РЕГІОНУ ОЛСП У СХІДНІЙ ЄВРОПІ
станом на 2010 рік (у мільйонах осіб)
EE
LV
LT

POL
UA
CZE
SLK

HUN
ROM

SLO
CRO

Латвія
Литва
Естонія
Угорщина (HU)
Польща (PL)
Чехія (CZ)
Словаччина (SK)
Словенія (SL)
Румунія (RO)
Хорватія (HR)
Україна (UA)
Туреччина (TR)
РАЗОМ
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2,2
3,3
1,3
10,0
38,1
10,5
5,4
2,0
21,4
4,4
46,0
70,5
215,1

TR

Цей проект дозволяє Незалежним підприємцям Amway (НПА) та Привілейованим
учасникам (ПУ) бути зареєстрованими у будь-якій з країн ОЛСП і особисто
спонсорувати будь-якого потенційного НПА/ПУ у східноєвропейському регіоні
ОЛСП. Не дозволяється надавати міжнародну спонсорську підтримку НПА/ПУ
з країн, які належать до регіону ОЛСП.
Однак увесь бізнес, створений до 31 серпня 2003 року (в Туреччині – до 31 грудня
2004 року), вважається «установчим», і це означає, що всі міжнародні «зв’язки» надалі
враховуються згідно з правилами міжнародної спонсорської підтримки. Ті парості, які
вже існували на момент початку проекту, можуть розраховувати на повні бали FAA
у майбутньому – максимум 6 на кожну країну. Міжнародна спонсорська підтримка
надалі надаватиметься між регіоном ОЛСП та іншими ринками.
Якщо НПА / ПУ, який представляє ринок, що не входить до складу ОЛСП, не має
на даний момент бізнесу Amway у країнах, що належать до регіону ОЛСП, він
має право заснувати один новий бізнес у регіоні ОЛСП. НПА або Привілейований
учасник, який уже має принаймні один бізнес у регіоні ОЛСП, не має права
засновувати ще один бізнес у будь-якій країні, що належить до цього регіону.

Проект ОЛСП у Східній Європі
Не належать до ОЛСП

ОЛСП

Західна
Європа
№1

Західна
Європа
№1

Країна 1
№2

Країна 2
№2

Країна 3
№2

Країна 1

Країна 2

Країна 3

• НПА повинен заснувати бізнес у кожній країні
• НПА потрібно заснувати лише один бізнес
у межах ОЛСП
• НПА повинен провадити бізнес у кожній країні

ОЛСП
№2

Країна 1

Країна 2

Країна 3

•В
 инагорода обраховується шляхом
поєднання балів
• НПА отримує винагороду у кожній країні
всіх країн регіону
• НПА отримує винагороду в країні реєстрації
бізнесу
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ВИМОГИ, ЩО ВІДПОВІДАЮТЬ РІВНЮ ВИНАГОРОДИ
Рівень винагороди в межах регіону ОЛСП залишається однаковим:
Рівень винагороди
3%
6%
9%
12 %
15 %
18 %
21 %

PV групи
200
600
1 200
2 400
4 000
7 000
10 000

ІНФОРМАЦІЯ
НПА / ПУ може зробити запит на оновлену інформацію, що стосується його бізнесу,
не лише у своїй філії, а й у всіх філіях ОЛСП.
Будь ласка, пам’ятайте, що для контактів із філією компанії за межами вашої країни
слід використовувати англійську або місцеву мову.
Усі зміни, які НПА/ПУ бажає внести в Договір мають бути внесені в країні реєстрації.
Також це стосується запиту на поновлення Договору.
Кожна країна має свою власну абетку. Якщо ваше ім’я або адреса пишуться
за допомогою особливих літер, характерних лише для вашої рідної мови,
в інших країнах ОЛСП їх буде написано лише з використанням стандартної латинки.
СПОНСОРСЬКА ПІДТРИМКА
Щоб надавати спонсорську підтримку новому НПА / ПУ в бізнесі Amway, НПА / ПУ
повинен допомогти придбати новому кандидату Перший стартовий набір тієї
країни, де його / її буде зареєстровано.
Перші стартові набори кожної країни можна одержати у будь-якій країні ОЛСП*.
Нову заяву має бути надіслано до філії, де буде зареєстровано нового кандидата.
Ця філія надішле йому / їй Другий стартовий набір*.
Наприклад: якщо ви угорець і хочете надавати спонсорську підтримку кандидату
зі Словаччині – ви маєте надати йому / їй словацький Перший стартовий набір (який
ви можете замовити у будь-якій філії ОЛСП, крім України). Ваш кандидат заповнить
Договір та надішле його до Amway Slovakia. Він отримає від Amway Slovakia Другий
стартовий набір разом із першим замовленням. Адреса, за якою буде відправлено
цей набір, має бути словацькою.

* В Україні це правило не діє.
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ЗАКУПІВЛЯ
Окрім регулярних закупок у власній країні, всі НПА / ПУ можуть купувати
продукцію AMWAY в інших країнах у межах ОЛСП, але лише для особистого
користування.
Щоб розмістити замовлення в країні ОЛСП, НПА / ПУ може:
• відправити факс із замовленням (місцевою мовою);
• відправити e-mail із замовленням (місцевою мовою);
• розмістити своє замовлення у мережі Інтернет (зайшовши на сайт
www.amway.ua і вказавши своє ім’я користувача і пароль)
Продукція, замовлена в одній країні, може бути доставлена лише в межах
цієї країни й не може бути відправлена до іншої країни ОЛСП. Тому, роблячи
замовлення, необхідно зазначати місцеву адресу доставки.
Перш ніж розмістити замовлення, будь ласка, перевірте, яким чином ви можете
оплатити замовлення саме в цій країні.
ВИНАГОРОДИ ТА ЗНИЖКИ
НПА, отримує винагороду за послуги у країні реєстрації в місцевій валюті.
Привілейований учасник може використати свою знижку, лише замовляючи
продукцію у країні, де було нараховано знижку. PV / BV обраховуються
на основі величини особистого та групового обсягу НПА, досягнутого в усіх
країнах ОЛСП.

ОЛСП
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AMWAY В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ:
КОРИСТУВАННЯ ТА ЗАМОВЛЕННЯ
Як відвідати веб-сайт компанії Amway у тій чи іншій країні
Щоб відвідати український веб-сайт компанії Amway, НПА / Привілейований
учасник має вказати своє ім’я користувача і пароль.
Щоб відвідати веб-сайт компанії Amway у тій чи іншій іноземній країні, НПА /
ПУ має набрати у браузері адресу цього сайту в мережі Інтернет, обрати свою
країну реєстрації та вказати номер свого Договору з Amway, а також свій пароль
з українського веб-сайту компанії (наприклад, якщо ваш бізнес зареєстровано
в Україні, а ви хочете зайти на польський веб-сайт, ви набираєте у браузері
адресу www.amway-pl.com, обираєте в меню UA (країна реєстрації), а потім
вказуєте номер свого Договору з Amway в Україні та пароль для користування
місцевим веб-сайтом).
Гість НПА / ПУ може зайти на новий веб-сайт компанії, користуючись ім’ям
користувача цього НПА / ПУ та назвою його країни реєстрації бізнесу, обраною
у відповідному меню.
Замовлення
Якщо НПА / Привілейований учасник хоче розмістити замовлення у країні, яка не
є його країною реєстрації бізнесу, він / вона мають зайти на відповідний веб-сайт,
скориставшись своїм іменем користувача, особистим паролем та обравши свою
країну реєстрації бізнесу у відповідному меню. Після цього він / вона можуть
розмістити своє замовлення. Будь ласка, не забудьте вказати місцеву адресу для
доставки свого замовлення (доставка продукції здійснюється лише по території
тієї країни, де було розміщено замовлення), та спосіб оплати замовлення,
доступний у цій країні.

ПАРТНЕРСЬКІ МАГАЗИНИ
Можливість придбати продукцію в партнерських магазинах є у користувачів
сайту в різних карїнах, але доставка може здійснюватись лише по території тієї
країни, з якою співпрацює партнерський магазин.

ЗМІНА КРАЇНИ ДІЯЛЬНОСТІ
НПА та Привілейовані учасники можуть змінити країну своєї діяльності.
Жодна зміна країни діяльності не може бути здійснена, доки не буде виконано усі
фінансові зобов’язання перед Amway у попередній країні діяльності (це може бути,
скажімо, кредиторська заборгованість, що підлягає виплаті).
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Для того щоб зміна країни діяльності відбулася протягом певного місяця,
будь-які бали, накопичені НПА, або величина його / її винагороди, заробленої у
попередній країні діяльності за першу половину місяця, в якому відбувається зміна
країни діяльності, об’єднуються із балами, накопиченими НПА, або з величиною
винагороди, заробленої у новій країні діяльності протягом другої половини цього
місяця, і відповідна винагорода виплачується уже у новій країні діяльності.
Привілейований учасник, який має баланс знижок у попередній країні діяльності,
продовжує користуватися цим балансом знижок для придбання продукції
у попередній країні діяльності протягом 12 місяців, починаючи з дати нарахування
знижки. Новий баланс знижок можна отримати лише у новій країні діяльності.
Поєднання знижок, зароблених у двох країнах, для використання їх у якійсь одній
країні не дозволено з фінансової точки зору.
За Привілейованим учасником і НПА зберігатиметься той самий номер і те саме
місце, які вони мали у діючій Лінії спонсорської підтримки. Під час підписання
Заяви про зміну країни діяльності не дозволяється змінювати ані місцевого,
ані міжнародного спонсора. Також не дозволяється вносити інші зміни (наприклад,
змінювати ім’я заявника) під час процесу зміни країни.
Що повинен зробити НПА або Привілейований учасник, щоб змінити країну
діяльності?
1. НПА або Привілейований учасник повинен отримати форму Заяви про зміну
країни діяльності на веб-сайті компанії або у будь-якій філії Amway у межах
регіону ОЛСП.
2. У цій Заяві НПА / Привілейований учасник повинен зазначити номер свого
Договору Amway, вказати свої адреси в попередній та новій країнах діяльності,
підписати цю Заяву про зміну країни діяльності та подати її до філії своєї
нової країни діяльності (непідписана Заява вважатиметься недійсною і її
буде повернено особі, що подала запит) та надати у країну, де Договір
зареєстровано на даний момент. У Заяві має бути зазначено дату набуття
нею чинності. Якщо у ній не зазначено дати набуття нею чинності, тоді зміна
країни діяльності набуває чинності із наступного дня після одержання заяви
філією Amway у новій країні діяльності НПА або Привілейованого учасника.
Зміна країни не набуде чинності, доки у новій країні не буде придбано Набір
для зміни країни діяльності, а також доки офісом компанії Amway у новій країні
не буде оформлено Договору Amway.
3. НПА або Привілейований учасник повинен придбати Набір для зміни країни
діяльності. До складу набору входить Договір Amway у цій новій країні, в якому
НПА чи ПУ повинен зазначити номер свого договору з Amway у попередній
країні діяльності.
4. НПА або Привілейований учасник повинен надати Договір із філією Amway у цій
новій країні із зазначеним своїм номером Договору Amway (він має бути знову
написаний на договорі Привілейованим учасником або НПА), до нової країни
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діяльності. Особа, яка подала заяву, вважатиметься Привілейованим учасником
у цій новій країні, доки офіс компанії Amway у цій країні не отримає нового
Договору Amway та відповідних документів для набуття особою, що зробила
запит на зміну країни діяльності, статусу НПА.
Amway може прийняти лише одну Заяву про зміну країни діяльності протягом
12 місяців.
НПА або Привілейований учасник не може змінити країну діяльності та перенести
місцезнаходження / адресу свого бізнесу з однієї країни до іншої, якщо він / вона
уже має бізнес у цій новій країні. НПА або Привілейований учасник не може
об’єднати бізнеси із двох або більше країн в один бізнес (здійснити їх злиття)
за допомогою Заяви про зміну країни діяльності (в цьому випадку НПА або
Привілейований учасник має виконати процедури, що їх викладено в Правилах
ведення бізнесу).
НПА / Привілейованому учаснику дозволяється замовляти продукцію (лише для
особистого користування) у попередній країні діяльності (або в межах регіону
ОЛСП), і використовуючи для оплати замовлення наявні дозволені способи оплати,
такі як готівка або кредитна картка.
Якщо договір НПА / Привілейованого учасника було скасовано через непоновлення,
а внести плату за поновлення усе ще можна, тоді цю оплату можна здійснити
у попередній країні діяльності до того, як відбудеться зміна країни, або у новій
країні діяльності, якщо така зміна вже відбулася. Запити на зміну країни діяльності
від будь-яких НПА / Привілейованих учасників, Договір яких було скасовано
з будь-якої іншої причини, окрім непоновлення, не приймаються.

ПИТАННЯ ТА ВІДПОВІДІ
Питання 1. Можливість «міжнародної спонсорської підтримки» у межах регіону
ОЛСП: Якщо у мене є бізнес в Угорщині та бізнес у Польщі, а я реєструю
нову особу в моїй першій лінії в Польщі, чи може мій угорській бізнес бути
міжнародним спонсором цієї нової особи?
Ні, в межах регіону ОЛСП не може бути міжнародної спонсорської підтримки.
Ви можете лише вирішити, який бізнес (польський чи угорський) буде
спонсорувати нового польського кандидата у цій країні.
Питання 2. Чи можна одержати реєстраційні форми Amway для всіх країн
регіону ОЛСП у центральному офісі компанії Amway будь-якої з цих країн?
Так, у кожній філії Amway у межах регіону ОЛСП можна одержати Перший
стартовий набір для кожного ринку, що входить до складу регіону ОЛСП
(за винятком України).
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Питання 3. Як може НПА/ПУ змінити свої місце проживання (адресу)
з однієї країни на іншу? Як він має інформувати про це компанію Amway?
Скільки часу потрібно для того, щоб завершити цей процес?
НПА та Привілейовані учасники можуть змінити країну проживання у межах
регіону ОЛСП, при цьому за ними зберігається той самий номер їхнього
Договору Amway. Процес зміни країни діяльності починається з подання Заяви
про зміну країни діяльності, яку можна отримати у філії Amway у будь-якій
країні регіону ОЛСП, та її реєстрації «новою» філією Amway. Щоб завершити
процес зміни країни діяльності, НПА / Привілейований учасник повинен придбати
спеціальний набір літератури і підписати Договір у новій країні. Уся процедура,
як правило, займає не більше тижня. Детальну інформацію про процедуру зміни
країни діяльності можна отримати на веб-сайті компанії Amway, а також
у будь-якій філії Amway у межах регіону ОЛСП.
Питання 4. Чи можна купувати продукцію у будь-якому торговому центрі
у межах регіону ОЛСП, користуючись одним номером Договору Amway?
Наприклад, якщо у мене є номер угорського договору і я хочу зайти до ТЦ
у Румунії, аби придбати там продукцію, розрахувавшись у місцевій валюті,
чи будуть PV враховані в результатах мого угорського бізнесу Amway?
Так, угорський НПА може зробити замовлення у Румунії (використовуючи
номер свого угорського договору), але він може купувати продукцію лише
для особистого користування! PV нараховуватиметься в Угорщині.
Питання 5. Як розподіляються річні винагороди за досягнення рівнів
Смарагдового і Діамантового НПА? Чи існує якась різниця і чи має значення те,
чи є я Смарагдовим НПА в Угорщині чи у Польщі? Що є основою для обрахунку
винагороди – країна чи регіон?
Існує лише об’єднаний обсяг річної винагороди для всіх ринків у межах
регіону ОЛСП. Отже, відповідь на це запитання – НІ: не існує жодної різниці
і немає жодного значення, чи ви перебуваєте в Угорщині чи в Польщі, а основою
для підрахунку є РЕГІОН.
Питання 6. Де (у якій країні регіону ОЛСП) мають розпочинати свою діяльність
Незалежні підприємці Amway із Західної Європи (Платинові НПА та НПА вищих
рівнів кваліфікації)?
Насправді, з погляду бізнесу Amway та Плану Amway з продажу та маркетингу
це не має жодного значення. НПА повинні порадитися зі своїми юридичними
консультантами з питань податків, аби визначити, політика якої країни
є найбільш м’якою.
Питання 7. Якою є ціна Другого стартового набору?
Щоб дізнатися ціну Другого стартового набору, потрібно звернутись до офісу
Amway у країні, де ви бажаєте його придбати.
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Питання 8. Яка є можливість, скажімо, для польського НПА, який
має потенційного партнера в Румунії і хоче надавати йому міжнародну
спонсорську підтримку (чи не було б для нього краще почати діяльність
у Західній Європі – у Німеччині або в Австрії)?
В ідеальній ситуації польському НПА справді краще було б мати бізнес у країні
Західної Європи, який би він спонсорував на міжнародному рівні. Тоді такий
НПА спонсорував би на міжнародному рівні свій німецький бізнес, а потім
за допомогою свого німецького бізнесу спонсорував би на міжнародному
рівні свого румунського партнера. Міжнародна спонсорська підтримка може
бути винагороджена лише тоді, коли румунський НПА досягне рівня 21%
знижки, і тоді польський НПА одержить лише 2% винагороду Спонсораопікуна. ОЛСП було створено для того, щоб польський НПА мав можливість
безпосередньо спонсорувати румунського партнера та уповні користуватися
перевагами Плану Amway з продажу та маркетингу від першого ж дня.
Питання 9. Що виграє або втрачає згаданий польський НПА у випадку обрання
міжнародної спонсорської підтримки?
Частково на це запитання відповідь було дано вище. У випадку міжнародного
зв’язку він втрачає можливість одержати 4% лідерську винагороду, Рубінову
й Перлинну винагороду та всі бали FAA.
Питання 10. Якщо я надав заяву на видалення мого договору в Польщі, чи можу
я зареєструватись у Словенії наступного місяця?
Правило 6 місяців (24 місяці із групою) періоду неактивності діє для всього
регіону ОЛСП. Це означає, що після розірвання договору або його непоновлення,
НПА / ПУ може зареєструватись під нового спонсора в країнаї ОЛСП, лише
дотримуючись правила періоду неактивності.
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