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Найкращий підхід до розбудови бізнесу
Важливі нагадування для тих, хто започатковує свій бізнес Amway
Компанія Amway пропонує усім рівні можливості розбудови бізнесу – незалежно від статі, національності, релігійних
або політичних переконань. Розбудовуючи свій бізнес Amway, робіть це згідно з Правилами ведення бізнесу
Amway, політиками Amway та відповідними місцевими законами і регуляторними нормами. Для кращого розуміння
важливих комерційних засад бізнесу Amway у цьому документі ми даємо роз’яснення. Ознайомитися з Правилами
ведення бізнесу Amway та відповідними політиками компанії у повному обсязі ви можете на сайті www.amway.ua.
Радимо вам тісно співпрацювати зі своїм спонсором та Платиновим НПА, а також із іншими НПА/ПУ вашої лінії
спонсорської підтримки за необхідністю, адже їхній досвід може бути цінним джерелом інформації для вас. Для
того, щоб краще ознайомитися із даною темою, будь ласка, уважно ознайомтеся із Правилами ведення бізнесу на
веб-сайті www.amway.ua або зв’яжіться з представництвом компанії.

Як стати Незалежним підприємцем Amway (НПА)

тиском, до шахрайських або оманливих методів продажу і

• Ви можете започаткувати бізнес Amway, якщо ви досягли

маркетингу.

18 років, здатні вступати у договірні відносини, ще не маєте

• Щоб уникнути можливих конфліктів, будь ласка, проведіть

бізнесу Amway на відповідному ринку і дієте згідно з місцевим

чітку межу між бізнесом Amway та будь-якою іншою

законодавством.

підприємницькою діяльністю, у якій ви, у якій ви, можливо,

• Подружжя має право зареєструвати лише один бізнес
Amway.

берете участь.
• Щоб уникнути будь-яких конфліктів з іншими НПА, шануйте їх

• Якщо ви раніше вже розбудовували бізнес Amway, тоді,

і не втручайтеся у їхній бізнес Amway.

ви маєте зачекати від шести місяців до двох років періоду

• Компанія Amway виплачує винагороди НПА згідно з Планом

відсутності активності, перш ніж зможете знову обрати собі

Amway з продажу та маркетингу. Будь ласка, візьміть до уваги,

нового спонсора у іншій Лінії спонсорської підтримки. Якщо ви

що компанія не винагороджує НПА лише за спонсорування –

не впевнені, який період відсутності активності застосовується

в основі успішного бізнесу Amway лежить баланс продажу

до вас, будь ласка, зверніться до представництва компанії.

продукції кінцевим споживачам на вашому ринку Amway та

• Якщо це ваша перша реєстрація, то ви повинні проживати у
тій країні, де плануєте зареєструвати бізнес Amway.

спонсорування інших людей, які роблять те саме.
• Важливо розуміти, що ви самі вирішуєте, коли і скільки
продукції купувати та чи хочете ви робити це взагалі. Також

Розбудова

бізнесу

Amway

–

кілька

рекомендацій

важливо не закуповувати продукцію Amway у надмірній

• Дотримуйтесь основних правил, що стосуються усіх видів

• Якщо колись ви вирішите, що більше не зацікавлені у розбудові

загального характеру

кількості про запас, натомість замовляти її мірою потреби.

підприємницької діяльності, а саме:

бізнесу Amway, ви можете припинити дію свого договору в

a. 
розбудовуйте свій бізнес у професійний, тактовний і

будь-який час, просто повідомивши про це компанію Amway

уважний до потреб та інтересів інших спосіб;

у письмовій формі.

b. 
провадьте його етично, у фінансово відповідальний і
діловий спосіб;

Представлення продукції Amway, компанії Amway та

c. з авжди дійте сумлінно;

можливості бізнесу Amway

d. будьте відповідальними за все, що робите в рамках свого

• Розповідаючи про продукцію Amway, робіть це правдиво, точно

бізнесу;
e. 
налагоджуйте

і у спосіб, що виключає хибне тлумачення. Ми наполегливо
контакти

професійно,

не

варто

радимо

вам

поширювати

лише

схвалені

компанією

недооцінювати наявні взаємини, натомість належним

твердження щодо продукції і завжди використовувати заяви,

чином використовуйте їх.

оприлюднені компанією Amway в офіційній літературі Amway

• Щоб захистити свій бізнес Amway, а також можливість бізнесу
Amway загалом, будьте чесними і відкритими, розповідаючи
про бізнес Amway, не вдавайтесь до продажу товарів під

на місцевому ринку або на офіційних місцевих веб-сайтах
Amway.

• Гарантія задоволення якістю Amway є цінним інструментом

• Компанія

Amway

рекомендує

вам

послуговуватись

під час продажу продукції Amway. Не забувайте повідомляти

сайтом www.amway.ua для пропагування бізнесу Amway.

про неї своїм клієнтам.

У вас навіть є можливість створити на згаданому сайті

• Гарантією того, що продукція Amway буде представлена

персональну сторінку з метою розвивати свій бізнес

належним чином, є те, що лише НПА мають право продавати

Amway та обслуговувати своїх клієнтів. За докладнішою

її особисто клієнтам. Продукцію Amway не можна продавати

інформацією, будь ласка, завітайте на www.amway.ua або

у традиційних (громадських) торгових закладах.

зверніться до місцевого представництва компанії Amway.

• Представляючи можливість бізнесу Amway та План Amway з

• Будь-який інший веб-сайт для просування вашого бізнесу

продажу і маркетингу, ви маєте висловлюватись чесно, точно

Amway, продукції Amway або можливості бізнесу Amway має

і відкрито – це починається із запрошення на презентацію:

бути схвалений компанією Amway перед його розміщенням

чітко зазначте, що хочете представити можливість бізнесу

у мережі Інтернет. Щоб дізнатись про це докладніше, будь

Amway і/або продукцію Amway. Представляйтесь Незалежним

ласка, дивіться Політику Amway щодо веб-сайтів.

підприємцем

перебільшувати

• Якщо ви зацікавлені у соціальних медіа, будь ласка, візьміть

переваги Плану Amway з продажу і маркетингу – люди гідно

Amway.

до уваги, що такі платформи мають використовуватись для

поцінують продуманість і надійність Плану.

зміцнення репутації Amway та усіх НПА. Пам’ятайте: сказане

• Створення

Немає

бізнес-групи

є

потреби

складовою

розбудови

вами позначається на вашій репутації та на репутації

збалансованого бізнесу. Важливо навчати і надихати НПА,

Amway. Широка громадськість має одержувати позитивну

яких ви спонсоруєте особисто.

картину світу Amway. Не використовуйте соціальні медіа

• Будь ласка, пам’ятайте, що НПА вашої нижньої лінії також

для залучення нових учасників бізнесу. Докладніше про

є Незалежними підприємцями Amway. Використання НМБ

це, будь ласка, читайте у Європейських рекомендаціях

(Навчальних Матеріалів для Бізнесу), а також відвідування

роботи із соціальними медіа. У будь-якому разі, правила,

зустрічей і заходів та співпраця із Авторизованими

які визначають процес пропагування продукції Amway та

Постачальниками

представлення бізнесу Amway поза мережею, залишаються

є

абсолютно

добровільними

і

необов’язковими.

чинними й у віртуальному світі.

• Важливим аспектом є захист Лінії спонсорської підтримки
(ЛСП). Докладнішу інформацію, будь ласка, шукайте у розділі

Ви можете побудувати міжнародний бізнес Amway

6 Правил ведення бізнесу Amway.

• Як Незалежний підприємець Amway ви маєте можливість

• Усі НПА несуть відповідальність за належне поводження з

розбудовувати міжнародний бізнес на інших ринках,

інформацією про клієнтів і НПА та її захист в інтересах усіх,

виступаючи міжнародним спонсором для інших людей або

хто бере участь у бізнесі Amway.

засновуючи особистий другий бізнес.
• При реєстрації Бізнесу №2 за межами Європи, необхідно

Реклама у бізнесі Amway

дотримуватися певних вимог. Будь ласка, зверніться до

• Особиста рекомендація бізнесу і продукції Amway є

свого Спонсора/Платинового НПА, представництва Amway

найкращим способом їх рекламування. Люди зазвичай

і/або завітайте на www.amway.ua.

довіряють рекомендаціям тих, кого знають особисто.
• Якщо ви зацікавлені у додатковій рекламі свого бізнесу

Дотримання правил і механізм контролю

Amway, продукції Amway або можливості бізнесу Amway,

Ми усвідомлюємо, що всі Незалежні підприємці Amway мають

будь ласка, завітайте на сайт www.amway.ua або зверніться

намір розбудовувати свій бізнес належним чином. У разі, якщо

до

місцевого

будь-коли постане питання про дотримання тим чи іншим

представництва Amway за докладнішою інформацією. Це

свого

спонсора/Платинового

НПА Правил ведення бізнесу Amway, компанія Amway має

стане запорукою того, що ви зробите все коректно, згідно

відповідний механізм повідомлення про можливе порушення

з Правилами ведення бізнесу Amway, а також відповідно до

та вжиття заходів для забезпечення послідовного, чесного і

місцевого законодавства і регуляторних норм.

прозорого ведення бізнесу.

• Надзвичайно

важливо

НПА

усвідомлювати,

чи

що

Amway

є

власником усіх торгових назв, марок і логотипів. Отже,
будь-яке використання таких матеріалів має бути передусім
схвалене Amway.
Діяльність у мережі Інтернет
Якщо ви вирішили використати Всесвітню мережу в інтересах
свого бізнесу Amway, існують кілька базових правил, які ви
маєте взяти до уваги залежно від конкретного виду діяльності.
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