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Europeiske retningslinjer for salgsstøttemateriell
Disse retningslinjene skal brukes og tolkes i henhold til de kontraktsmessige forpliktelsene mellom ABOene og individuelle Amway-selskaper i Europa (i disse retningslinjene kalt ”Amways europeiske selskaper”).
Retningslinjene gjelder pr. 1. mai 2011 på alle europeiske markeder hvor Amway-selskapene driver Amways
salgs- og markedsføringsplan, med unntak av Ukraina, Russland og Storbritannia/Irland. Formålet med
retningslinjene er at de skal supplere og ikke erstatte Amways kommersielle prinsipper og andre offisielle
retningslinjer og kontraktsmessige bestemmelser mellom ABO-ene og Amway-selskapene når det gjelder
innholdet i retningslinjene.

Definisjonen på salgsstøttemateriell (BSM) skal tolkes
bredt og omfatter f.eks. trykt materiale, audiovisuelle
produksjoner og multimedieproduksjoner, Internettbaserte produkter og tjenester, ekstra Amwayanerkjennelses- og belønningssystemer, møter og
andre arrangementer samt annet materiale eller
utstyr som brukes til å underbygge informasjon rundt
eller salg av Amways produkter og serviceytelser,
samt kuponger, tilgodelapper, billetter eller stående
ordre-/abonnementsprogrammer i relasjon til det
foregående.

ut fra hva vedkommende anser som nødvendig for å bygge opp
sin egen Amway-forretning. ABO-enes salg og markedsføring av
BSM til andre ABO-er skal imidlertid alltid være rimelig. Hvis ABOene markedsfører eller selger BSM til andre ABO-er i mengder eller
til priser som overstiger et fornuftig nivå, anser Amway dette for å
være i strid med virksomhetens omdømme, ABO-enes interesser
og Amway-virksomhetens grunnleggende prinsipper .
ABO-ene skal ikke direkte eller indirekte gjennom andre produsere,
markedsføre, selge eller tjene på salg av BSM til andre ABO-er
hvis et slikt salg er i strid med dette kvalitetskontrolldokumentet
eller gjeldende rett.

I henhold til Amways salgs- og markedsføringsplan har alle ABO-

Det finnes ingen retningslinjer eller regler som kan ta høyde for alle

er som en del av deres kontraktsmessige forpliktelser overfor

tenkelige situasjoner som kan føre til misbruk av BSM, og derfor

Amway ansvar for å lære opp og motivere ABO-ene de sponser,

forbeholder Amway seg retten til å behandle saker om misbruk av

til å selge Amway-produkter og -serviceytelser. ABO-ene kan

BSM etter hvert som de oppstår, og å tolke disse retningslinjene

beslutte at BSM kan være nyttig for å bygge opp en lønnsom

som beskrevet i del 11 i Amways kommersielle prinsipper.

Amway-forretning.
Amway forbeholder seg retten til å modifisere, endre eller revidere
Som en del av det løpende arbeidet for å sikre kvaliteten av det

ethvert vilkår for disse retningslinjene for salgsstøttemateriell

BSM som assosieres med AMWAY-varemerket og Amways

på et hvilket som helst tidspunkt i henhold til retningslinje 1.3 i

goodwill, samt materialets relevans for Amway-forretningen, har

Amways kommersielle prinsipper

Amways europeiske selskaper fastlagt noen kvalitetskontrollprosedyrer som omhandler ABO-enes markedsføring og salg av

SPESIFIKKE KVALITETSKONTROLLBESTEMMELSER

BSM til andre ABO-er ("kvalitetskontroll"), for å beskytte Amways
omdømme og Amways salgs- og markedsføringsplan og for

I. GENERELLE BESTEMMELSER FOR BSM

å sikre at dette BSM markedsføres korrekt i forbindelse med
1.

Amway-virksomheten.

Garanti for suksess: ABO-er som har nytte av, bruker,
markedsfører, selger eller distribuerer BSM, skal ikke påstå

Amways standarder for kvalitetskontroll er skissert i de

eller antyde at bruk av BSM garanterer suksess. Alt BSM skal

kommersielle prinsippene, i andre Amway-retningslinjer og i disse

som et minimum være utstyrt med en ansvarsfraskrivelse

retningslinjene for salgsstøttemateriell.

som sier (1) at det er frivillig å bruke og kjøpe materialet,
(2) at bruk av materialet ikke garanterer suksess, og (3) at

Formålet er å oppnå følgende: bevare AMWAY-varemerkenes
gode

omdømme

forbrukerne

og

og

særlige

offentligheten

karakteristika,
generelt

mot

materialet er utgitt uavhengig av Amway.

beskytte

bedrag

og

2.

Rimelige utgifter, bruk av BSM og deltakelse på

forvirring, angi en minimumsstandard for kvalitet som tilsvarer

arrangementer: Amway mener at markedsføring av BSM i et

kvaliteten på Amways produkter og serviceytelser, sikre

omfang som ikke er rimelig og ikke står i et fornuftig forhold

Amway-virksomhetens integritet og beskytte Amways navn,

til de enkelte ABO-ers personlige mål, dokumentert

omdømme og goodwill.

økonomisk og forretningsmessig potensial samt rimelige

Det er opp til hver ABO-er å treffe beslutning om å kjøpe BSM

forventninger om fortjeneste i Amway-forretningen, er i strid
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med enhver ABOs individuelle interesser og skadelig for
Amways omdømme og den allmenne oppfatning av Amwayvirksomhetens bæreevne på lang sikt.

d. R
 efusjonen skal dekke utgiften til deltakelse i møtet, men
ikke øvrige utgifter (reise, måltider, hotell).
e. Abonnementer: ABO-er som kjøper abonnementer, er

2.1 Betingelser for markedsføring av BSM til nye ABO-

berettiget til å få refundert ubrukte hele måneder av

er: Følgende betingelser gjelder for alt BSM, med unntak

forskuddsbetalte abonnementer.

av viktige arrangementer. ABO-en skal ikke selge eller

f. Nedlastning av elektroniske filer: Kjøper som er misfornøyd

oppfordre nye ABO-er til å kjøpe BSM i urimelige mengder.

med nedlastede elektroniske filer, har rett til å motta en ny

Amway anser overskridelse av de følgende beløpene pr.

nedlastning til samme verdi innen 30 dager. Møtearrangøren

ABO-forretning for å være urimelige:

må etablere en prosedyre for tvisteløsning samt utpeke en

•	I Vest-Europa: nok 420,- i løpet av de første to ukene etter

ansvarlig person for håndtering av retur og refusjon. Ved

åpning av en Amway-forretning.

refusjon kan kjøper bli bedt om å fremlegge bevis for kjøpet.

•	I Vest-Europa: nok 715,- i hver av de første tre månedene

4.3 Gjennomgang av retningslinjene for refusjon: ABO-en

etter åpning av en Amway-forretning med maksimale

skal på anmodning fra Amway sende inn eventuelle

samlede utgifter på nok 2 145,- i løpet av de første tre

retningslinjer for refusjon til gjennomgang hos Amway

månedene.

sammen med bevis på at retningslinjene er implementert og

•	I Sentral/Øst-Europa: nok 210,- i løpet av de første to
ukene etter åpning av en Amway-forretning.

konsekvent formidlet og at de er blitt underbygget i henhold
til denne regelen.

•	I Sentral/Øst-Europa: nok 420,- i hver av de første tre
månedene etter åpning av en Amway-forretning med

5. ABO-ens plikter: ABO-ene har ansvar for å sikre at det BSM de

maksimale samlede utgifter på nok 1 260,- i løpet av de

markedsfører eller selger, overholder gjeldende lover og regler

første tre månedene.

samt Amways kvalitetskontroll. Amways kvalitetskontroll er ikke

I disse retningslinjene defineres I Sentral/Øst-Europa som

noen erstatning for ABO-enes egen juridiske kontroll. ABO-er

Romania, Polen, Tsjekkia, Slovenia, Kroatia, Slovakia, Ungarn

som produserer, markedsfører, selger eller tjener på produksjon,

og Tyrkia.

markedsføring eller salg av BSM, skal sikre at disse aktivitetene

Det er ikke tillatt å la en ABO delta i abonnementsordninger

er i overensstemmelse med gjeldende lover og regler, og at alle

på BSM de første tre månedene. ABO-ene kan delta i

godkjenninger og tillatelser som kreves for å drive denne

stående ordreprogrammer, hvor de fritt kan velge å avslutte

virksomheten og produksjon, import og distribusjon av dette

egen deltakelse.

BSM, er innhentet før en slik virksomhet påbegynnes. Amwayforhandlere som er Platinum, er ansvarlige for å utdanne og lære

3. 	 Kvittering: ABO-er som selger BSM, skal utstede en kvittering

opp ABO-er i egne grupper i kvalitetskontroll med hensyn til

til ABO-en som kjøper materialet, med opplysninger om (a)

BSM, og sponsorer er ansvarlige for å utdanne og lære opp sine

selger, (b) en beskrivelse av det solgte produktet, (c) antall

direkte personlig sponsede ABO-er. Ingen av personene som er

kjøpte produkter, (d) prisen (inkl. moms) og (e) ytterligere

omfattet av nærværende retningslinjer, skal støtte andre i eller

lovpålagt informasjon (f.eks. opplysninger om angrerett og

hjelpe andre med å omgå kvalitetskontrollen.

angrefrist ved avtaler inngått utenfor fast forretningssted).
6. 	Markedsføring av og godtgjørelse for BSM: ABO-en skal
4.

Retningslinjer for retur/refusjon av BSM til sluttkjøpere:

ikke markedsføre, yte godtgjørelse til en annen ABO eller

ABO-er som velger å selge BSM, skal tydelig oppgi refu-

motta godtgjørelse eller andre fordeler i forbindelse med salg

sjonsvilkårene til sluttkjøpere før salget. Vilkårene og betin-

eller markedsføring av BSM, som ikke er i overensstemmelse

gelsene som gjelder retningslinjene for refusjon, skal være

med Amways kommersielle prinsipper, de europeiske

i overensstemmelse med alle gjeldende lovkrav og denne

retningslinjene for BSM, de europeiske standarder for

BSM-retningslinjen.

gjennomgang av BSM, Amways forretningsprinsipper og

4.1 Amways 100 % kundetilfredshetsgaranti og Amways

andre kvalitetskontrollforanstaltninger, som til enhver tid

retningslinjer for tilbakekjøp GJELDER IKKE for BSM.

fastsettes av Amway.

4.2 Retningslinjer for refusjon for sluttkjøpere skal i alle

ABO-en skal ikke beskjeftige seg med systemer for

tilfeller ikke stille kjøperen dårligere enn følgende:

markedsføring av, godtgjørelse for eller betaling for BSM,

a. B
 SM, med unntak av billetter, skal omfatte en refusjon på

som ikke er i overensstemmelse med gjeldende rett,

kommersielt rimelige vilkår på opptil 30 dager etter salg av

eller som kan skade eller undergrave omdømmet og den

BSM innenfor de regler som det respektive produktet har,

verdifulle goodwill som forbindes med Amways navn og

i ubrukt og/eller uåpnet stand.

immaterielle rettigheter. En ABO som beskjeftiger seg

b. Billetter som er kjøpt til et arrangement, skal kunne
refunderes opptil 4 uker før arrangementet.
c. U
 tgifter til billetter til arrangementer som ikke er blitt
avholdt, skal i sin helhet refunderes.

– det være seg direkte eller indirekte – med salg eller
markedsføring av BSM, skal ikke oppgi eller antyde at en
slik aktivitet er en del av Amway-forretningen (eller omvendt),
eller oppgi eller antyde at inntekten eller andre fordeler
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som oppnås fra en slik aktivitet, ble oppnådd via Amway-

inn BSM til gjennomgang og godkjenning. Amway kan

forretningen eller Amways salgs- og markedsføringsplan.

imidlertid selv bestemme hvem som kan sende inn BSM
til gjennomgang og godkjenning.

7. 	Samarbeid og verifikasjon: ABO-en skal på Amways

2.3 Innsending av liste over BSM: ABO-en skal på

anmodning utlevere relevant dokumentasjon som etter

anmodning sende inn en liste til Amway over alt det BSM

Amways mening er nødvendig for å verifisere overholdelse

vedkommende har til hensikt å tjene på, markedsføre, bruke,

av disse reglene, herunder opplysninger om selgere, forlag,

selge eller distribuere. Amway beskriver hvilke opplysninger

produsenter og forhandlere som ikke er ABO-er, og som

som skal sendes inn, i anmodningen.

ABO-en samarbeider med i forbindelse med levering og
III. SPESIELLE BESTEMMELSER FOR MØTER/

markedsføring av BSM.

ARRANGEMENTER
II.

SPESIELLE BESTEMMELSER FOR BSM (GJELDER IKKE
MØTER/ARRANGEMENTER)

1.1 Møteplan og deltakelse av Amway-representanter:
Amway kan til enhver tid anmode om å få tilsendt en kopi

1.

Autorisasjon påkrevd: For å sikre kvaliteten på det

av

BSM som benyttes i forbindelse med Amway, Amways

representant har lov til å delta på møtene på listen.

forretningsmulighet og Amways produkter og serviceytelser,

1.2 Opptak ved arrangementer: ABO-en kan ta opp

skal alt BSM gjennomgås og godkjennes av Amway, før ABO-

presentasjoner som foretas av Amways medarbeidere

en markedsfører, bruker, selger eller distribuerer det. Det

på arrangementer, såfremt et slikt opptak er til personlig

skal ikke selges BSM til potensielle ABO-er (prospects).

bruk. Hvis ABO-en ønsker å distribuere opptakene, skal de

1.1 Godkjenning fra Amway skal skje skriftlig. Godkjenning

gjennomgås og godkjennes av Amway.

ABO-ens

forretningsmøteplan,

og

en

Amway-

utgjør en begrenset, ikke-eksklusiv tillatelse som ikke kan

		1.2.1 Opptak av talere som ikke er fra Amway,

overdras, til å bruke inkorporerte immaterielle rettigheter fra

ved Amway-arrangementer: ABO-en kan ta opp

Amway og/eller markedsføre BSM i forbindelse med Amways

presentasjoner som foretas av talere som ikke er

navn eller merker. Amway kan oppheve godkjenningen ved

fra Amway, ved Amway-arrangementer, med mindre

særskilt grunn, eksempel hvis en produktpåstand ikke lengre

annet er oppgitt av Amway, og såfremt opptaket er

kan benyttes. Amway vil informere den berørte ABO om

til personlig bruk. Reproduksjon av opptak er strengt

endringen. Med mindre det er spesifikt skriftlig oppgitt, gjelder
en slik godkjenning og tillatelse kun i det land hvor det Amway-

forbudt.
		1.2.2 Opptak av talere ved ABO-arrangementer:

kontoret som har godkjent BSM, ligger og driver forretning.

Distribusjon av opptak av presentasjoner ved ABO-

1.2 Gjennomgått innhold: ABO-er som direkte eller indirekte

arrangementer krever gjennomgang og godkjenning

tjener på, markedsfører, bruker, selger eller distribuerer BSM,

samt samtykke fra personen som tas opp.

skal sørge for at det tydelig fremgår av en tekst på BSM at

1.3 Ytterligere krav for markedsføring av viktige

innholdet er gjennomgått og godkjent, etterfulgt av Amways

arrangementer:

unike godkjenningsnummer (på et sted eller i et format som

		1.3.1 Godkjenning: Alle viktige arrangementer skal

er spesielt bestemt av Amway).

godkjennes av Amway i overensstemmelse med kravene

1.3 Amways gjennomgang og godkjenning av BSM

i godkjenningsprosedyren som meddeles til Amway-

er betinget av at Amways kommersielle prinsipper, de
europeiske
de

retningslinjene

europeiske

BSM,

standardene

Amways

for
for

salgsstøttemateriell,
gjennomgang

forretningsprinsipper

og

lederne.
		1.3.2

Felles

markedsføring:

Alle

møter

skal

av

gjenspeile en felles markedsføring av Amway og

andre

gruppen som organiserer arrangementet. Denne felles

kvalitetskontrollforanstaltninger, som til enhver tid fastsettes

markedsføringen skal tydelig gjenspeiles i innholdet i

av Amway, er overholdt.

taler, utstilling av produkter, skilting og andre medier.

1.4 ABO-ene har ansvar for å overholde alle lovkrav vedrørende

		1.3.3 Et hoved-arrangement er definert som:

innhold, produksjon, distribusjon og markedsføring av det

• tilgjengelig for alle ABOer

BSM de selger, bruker eller markedsfører, eller som de tjener

• støtte til Amway-forretningene

på, samt for overholdelse av lovkrav vedrørende salg eller

• avholdes kvartalsvis eller sjeldnere

annen bruk av BSM.

• varighet på to dager eller fler
		Ethvert arrangement som har billettpriser på over 100

2.

Innsending og begrensninger av godkjenning:

Euro inkl. mva, er betegnet som et "hoved"-arrangement.

2.1 Amway kan alene velge å begrense antall godkjen-

1.4 Ethvert arrangement som ikke overholder dette kravet

ninger i sine selskaper.

(med mindre et slikt arrangement er kontrollert og godkjent

2.2 Normalt kan bare autoriserte ABO-er som har

av Amway etter de fastlagte prosedyrene), er et brudd på

kvalifisert seg som Executive Diamond eller over, sende

nærværende retningslinjer.
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Enhver Platinum eller høyere som organiserer, taler under eller

fremme samfunnsmessige og kulturelle emner.

markedsfører et viktig arrangement som ikke overholder disse
retningslinjene, overtrer muligens nærværende retningslinjer.

AVSNITT 2 – NØYAKTIGHET
Presentasjonen av Amway-forretningen har stor betydning for

IV. STANDARDER FOR PRESENTASJONSINNHOLD

omdømmet

og

troverdigheten

for

ABO-en

som

foretar

presentasjonen, sponsoren/sponsorlinjen (LOS), Amway og
Disse
kes

standardene
i

beskriver

undersøkelsesprosedyren

kriteriene
for

som

bru-

forretningen generelt.

salgsstøttemateriell,

Generelt er det godt å "love for lite", slik at forretningen kan "levere

og kan brukes av ABO-ene som en veiledning når de

mer enn forventet". Målet er å sikre at potensielle ABO-er og ABO-

utarbeider taler til ABO-møter/-arrangementer, eller før de

er får realistiske forventninger til forretningen, forstår hvordan en

fremstiller trykt og audiovisuelt materiale til støtte for Amway-

inntekt oppnås, og får kjennskap til hvor lang tid og hvilken innsats

forretningen.

som kreves for å oppnå en inntekt som ABO.

ABO-er som arrangerer møter/arrangementer, skal sikre at alle
ABO-er som taler ved de aktuelle møtene/arrangementene, får

1.

Amways rolle

utlevert en kopi av disse standardene for presentasjonsinnhold.

Amway-forretningen skal presenteres som en mulighet til å

Alle ABO-er som taler ved disse møtene eller arrangementene,

oppnå inntekt via salg av produkter og sponsing av andre

skal til enhver tid overholde disse standardene.

som gjør det samme. Det er en forretning som omfatter
produkter og produktutdannelse, distribusjon, vederlag,

AVSNITT 1 – GODKJENNING

kundeservice og salgs- og markedsføringsplanen. ABO-en

1.

Religiøse uttalelser

skal ikke gi et feilaktig inntrykk av ABO-ens forhold til Amway

Talerne skal ikke:

ved f.eks. å påstå eller antyde at Amway "kun er en

• bruke talerstolen som plattform for å fremme religiøse og/

leverandør", at ABO-en representerer en forretningsmulighet

eller personlige samfunnsmessige holdninger

som "Amway er en del av", at ABO-en er en Amway-forhandler

• a rgumentere for at suksess avhenger av bestemte

av ehandel, eller at ABO-en "outsourcer" sine administrative

holdninger

oppgaver til Amway.

• anbefale bestemte religiøse eller spirituelle skrifter eller
skikker

2.

• foreta religiøse lovprisninger

ABO-ens rolle
ABO-en skal ikke fremsette usanne, misvisende, unøyaktige
eller bedrageriske uttalelser overfor potensielle ABO-er

2.

Politiske uttalelser

eller andre ABO-er. ABO-en skal søke å opptre slik at

Talerne skal ikke:

vedkommende så raskt som mulig forteller at han/hun er

• bruke talerstolen som plattform for å fremme politiske

Amway-forretningseier. Det er viktig å identifisere formålet

holdninger (med unntak av emner som har direkte betydning

med kontakten – dvs. salg av Amway-produkter og/eller å

for Amway-virksomheten eller driften av en selvstendig

presentere den potensielle ABO-en for forretningen. Det er

forretning)

ikke tillatt å tilsløre invitasjonen til presentasjonen.

• omtale preferanser for bestemte politiske holdninger,
partier, kandidater eller valgte embetsmenn

3.

Støttesystemets rolle
ABO-ene skal være informert om at det er frivillig å delta

3.

4.

En forretning med like muligheter

i ABO-organisasjonen, og at deltakelse ikke garanterer

Talerne skal omtale Amway-forretningen som en forretning

suksess. Det er i orden å gi eksempler på hvordan systemet

med like muligheter – det er en forretning for alle. Det

bidrar til vekst i en suksessfull forretning. ABO-ens primære

at forretningen er for alle, betyr at man skal akseptere

forretningsforbindelse er Amway og ikke et støttesystem

andre mennesker, uansett personlig overbevisning, politisk

eller en organisasjon. Å antyde noe annet er i strid med de

holdning, nasjonalitet, etnisk opprinnelse og rase.

kommersielle prinsippene.

Moralske/sosiale uttalelser

4.

Salgsstøttematerialets rolle

Det er tillatt å komme med positive uttalelser som er

Amway mener at bruk av BSM og deltakelse på møter kan

relatert til verdier som f.eks. pålitelighet, ærlighet, integritet,

være et effektivt redskap for å støtte oppbyggingen av en

ansvarlighet, engasjement, familie og individuelt initiativ.

Amway-forretning. Amway mener imidlertid at formålet med

Det er ikke tillatt å komme med nedverdigende uttalelser

BSM ikke bare skal være å motivere andre. Amways holdning

om personlig livsstil, etnisk opprinnelse og menns og/eller

er at bruk av verktøy og undervisning som er utviklet av

kvinners roller.

suksessfulle organisasjoner og deres ledere, skal ha en

Det er ikke tillatt å bruke talerstolen som en plattform for å

meningsfylt og merkbar innflytelse på Amway-forretningen.

fremsette personlige samfunnsmessige holdninger eller for å

Til syvende og sist må ABO-en selv bestemme om han/
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hun ønsker å kjøpe BSM og/eller delta på arrangementer.

9.

Presentasjon av inntjeningspotensial

Det er helt frivillig og skal presenteres i overensstemmelse

Presentasjonen

med dette. Muligheten for at en ABO kan motta støtte fra

inntjeningspotensialet skal være sannferdig og nøyaktig, og

av

det

direkte

eller

indirekte

sin sponsor eller upline-Platinum, skal ikke avhenge av om

det skal ikke være villedende. Presentasjoner til potensielle

vedkommende kjøper BSM.

ABO-er og ABO-er skal kun gjenspeile den inntjeningen som

Merk at ABO-er kun kan markedsføre BSM som er offisielt

kan oppnås via Amways salgs- og markedsføringsplan, og

godkjent av Amway til bruk på markedet.

skal ikke omfatte andre inntjeningskilder.
ABO-en skal kun bruke eksempler på inntekt og/eller

5.

Åpen

og

nøyaktig

presentasjon

av

salgs-

og

bonuser som er basert på egne erfaringer, såfremt

markedsføringsplanen

vedkommende samtidig opplyser om gjennomsnittlige

Salgs- og markedsføringsplanen skal ikke presenteres som

inntektstall

annet enn det den er: en ramme for hvordan Amway-

offentliggjort av Amway. ABO-er skal opplyse om andre

forretningen skal drives, og hvordan en inntekt oppnås.

aktuelle økonomiske tall for Amway som er offentliggjort

Den potensielle ABO-en skal informeres om dette samt

av Amway.

og

salgstallene

og

-prosentene

som

er

det faktum at vedkommende inngår en kontrakt med Amway

Bruk av uttrykk som "økonomisk sikkerhet", "rikdom",

som omfatter rettighetene og pliktene som er forbundet

"velhavende" og "millionær" kan overdrive og antyde et

med å være ABO.

inntjeningsnivå

Planen skal ikke presenteres som en mulighet til å bli rik

uakseptabelt, avhengig av konteksten. Akseptable uttrykk er

raskt. ABO-er skal ikke gi noen form for suksessgaranti eller

bl.a. "oppnå økonomiske mål", "økonomisk fleksibilitet" og

nedtone tiden og innsatsen som kreves for å bygge opp en

"økonomisk vekst".

Amway-forretning.

Å bruke uttrykk som "fast inntekt", "regelmessig inntekt",

som

ikke

er

typisk,

og

kan

være

"passiv inntekt", "inntekt fra royalties" eller "royalties" er en
6.

Personlig forbruk

villedende beskrivelse av inntekten man kan oppnå via salgs-

En balansert forretning omfatter registrering, salg og personlig

og markedsføringsplanen. Disse uttrykkene antyder at

bruk. Ifølge de kommersielle prinsippene er det forbudt å

inntjeningen kan fortsette uendelig uten ytterligere innsats. De

antyde at man kan bygge opp en suksessfull Amway-

kommersielle prinsippene krever at ABO-en overholder visse

forretning utelukkende ved å kjøpe produkter til personlig

forpliktelser. "Løpende" og "fortsatt" er akseptable uttrykk.

forbruk. Å ha kunder er en viktig del av salgs- og
markedsføringsplanen og en av grunnene til at Amway-

10. Garanti for resultater

forretningen ikke er et ulovlig pyramideselskap. Potensielle

Amway tilbyr en mulighet, ikke en garanti. Språkbruk som

ABO-er og ABO-er skal være klar over at det å ha en

antyder at forretningen garanterer suksess, anses som

kundebase bidrar til at de kan oppnå suksess med Amway-

villedende for den forretningen som tilbys. ABO-en skal

forretningen.

unngå å bruke uttrykk som "risikofritt" eller andre uttrykk som
antyder en form for resultatgaranti.

7.

Program for fremme av personlig utvikling

Den enkelte ABO-en bestemmer selv hvor mye tid og

Det anses som villedende å presentere Amway-forretningen

hvilken innsats vedkommende ønsker å bruke på å bygge

primært som et program for fremme av personlig utvikling,

opp en selvstendig Amway-forretning. Det er ingen garanti

i stedet for et forretningsmessig foretak. Hvis man f.eks.

for at man kan oppnå et bestemt nivå innenfor en bestemt

presenterer forretningsmuligheten som en måte å oppnå

tidshorisont, da resultatene er individuelle og kan variere fra

personlig utvikling på, redde ekteskapet eller forbedre

person til person.

forholdet til familien eller andre, antyder man at den primære
aktiviteten i forretningen er noe annet enn å oppnå fortjeneste.

8.

11. Sponsorenes plikter

Forretningens element av personlig utvikling er et immaterielt

Den enkelte ABO skal personlig lære opp og motivere de

gode og skal presenteres i den konteksten.

andre ABO-ene vedkommende sponser.

Kun sponsing

12. Pensjonering og arv

En Amway-forretning bygger på en balanse mellom å selge

Amway-forretningen tilbyr ikke "pensjonering" i tradisjonell

produkter og sponse andre som gjør det samme. Amways

forstand, da det krever kvalifikasjoner å opprettholde

salgs- og markedsføringsplan betaler ikke ABO-er for

en inntekt. Forretningen produserer kun inntekt så lenge

utelukkende å sponse andre. Det kan oppnås et vederlag

den er aktiv.

ved salg av produkter til kundene. Det anses som ukorrekt

En av fordelene med Amways salgs- og markedsføringsplan

å presentere forretningsmuligheten ved å antyde at en ABO

er at den gjør det mulig for ABO-er å bygge opp og etablere

kan få suksess eller oppnå en inntekt utelukkende ved å

en vellykket forretning som kan videreføres av vedkommen-

rekruttere og sponse andre.

des arvinger.
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Uttrykk om "pensjonering" – herunder "aldri å skulle jobbe

fra talerstolen oppfordre deltakerne til å delta i møter med

igjen", "alltid på ferie", "å reise hele tiden" eller at ABO-er

det formål å presentere en annen forretningsmulighet på et

har "frihet fra arbeidet" – antyder at det ikke lenger

senere tidspunkt.

kreves en arbeidsinnsats når man har bygget opp en Amway-

• ABO-en skal ikke referere til gruppen eller en annen

forretning til et bestemt nivå, og skal derfor ikke brukes.

organisatorisk identitet enn Amway i stedet for Amway-

Å bruke uttrykk som "fast inntekt", "regelmessig inntekt",

forretningen.

"passiv inntekt", "inntekt fra royalties" eller "royalties" er
også uakseptabelt, da slike uttrykk utgjør en villedende

V. MANGLENDE OVERHOLDELSE

beskrivelse av inntekten man kan oppnå via salgs- og
markedsføringsplanen.

Amway undersøker omstendigheter eller klager som tyder på
en potensiell overtredelse av disse retningslinjene, i henhold til

13. Selvstendig forretningseier

retningslinje 11 og 12 i Amways kommersielle prinsipper.

ABO-er eier sin egen forretning og fungerer som selvstendig
forretningseier. Den enkelte ABO har et kontraktmessig
forhold med Amway, og er personlig ansvarlig for driften
av Amway-forretningen. En ABO er ikke ansatt av eller
fungerer som agent eller juridisk representant for Amway eller
andre ABO-er.
14. Fakta og tall
Alt, inklusive uttalelser, statistisk materiale, direkte sitater
og annen informasjon som brukes til å markedsføre
forretningen eller Amways produkter, skal alltid være korrekt
og skal kunne dokumenteres. Det kan være villedende og
skadelig for Amways troverdighet, for ABO-en som foretar
presentasjonen, for forretningen og for ABO-organisasjonene
å fremsette udokumenterte opplysninger. Uttalelser som
ikke kan dokumenteres, skal aldri brukes i opplærings- og
utdannelsesmateriale.
Henvisninger til familiene DeVos og Van Andel skal
utelukkende forekomme i forbindelse med eierskap av Amway
Corporation og gruppen av Amway-selskaper, herunder
Amway. Henvisninger til familiene Van Andels og DeVos’
private prosjekter, forretninger og filantropiske gjøremål skal
alltid være nøyaktige og tydelig skille mellom dem og Amway
og gruppen av Alticor-selskaper.
Diagrammer, bilder, sitater og referanser til statistiske data
skal dokumenteres med kilde og dato. De skal dessuten
være oppdatert (ikke mer enn tre år gamle). Hvis ABO-en
henviser til materiale fra opphavsrettsbeskyttet arbeid og
bruker enten en betydelig del av dette arbeidet eller et utdrag
som representerer essensen av arbeidet, skal det dessuten
innhentes skriftlig tillatelse fra kilden før det kan oppnås
godkjenning via Amways forretningsområde.
Materiale fra tredjepart, f.eks. artikler eller bøker, vil, når
det brukes til å underbygge eller markedsføre Amways
forretningsmodell, mulighet eller produkter, kunne bli
definert

som

reklame-

eller

merkeinformasjon

av

myndighetene. Disse materialene skal gjennomgås og
tillates før bruk.
15. Andre forretningsmuligheter
• ABO-en skal ikke markedsføre andre forretningsmuligheter
enn Amway-forretningen, og vedkommende skal heller ikke
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