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Amway tarjoaa tasavertaisen liiketoimintamahdollisuuden kaikille, riippumatta sukupuolesta, kansallisuudesta, uskonnosta 
tai poliittisista näkemyksistä. Rakenna Amway-liiketoimintasi Amwayn Kaupallisten Periaatteiden, Toimintaperiaatteiden 
sekä sovellettavien paikallisten lakien ja määräysten mukaisesti. Tässä esitteessä syvennymme Amwayn liiketoiminnan 
kannalta tärkeisiin kaupallisiin periaatteisiin.

Amwayn Kaupalliset Periaatteet ja Toimintaperiaatteet ovat kokonaisuudessaan saatavilla osoitteessa www.amway.fi.

Suosittelemme läheistä yhteistyötä sponsorisi, Platina-ALH:si ja muiden ylälinjassasi olevien ALH:ien kanssa, mikäli tarpeellista, 
sillä heidän kokemuksensa saattaa olla hyödyllinen tiedonlähde. Mikäli olet epävarma jostain tai haluat perehtyä aiheeseen 
tarkemmin, pyydämme sinua lukemaan huolella Kaupalliset Periaatteet, jotka ovat saatavilla osoitteessa www.amway.fi tai 
ottamaan yhteyttä Amwayhin. 

Amwayn Liikkeenharjoittajaksi (ALH) ryhtyminen

• Voit aloittaa Amway-liiketoiminnan edellyttäen, että olet täysi-

ikäinen ja muutoin sopimuskelpoinen, sinulla ei ole jo omaa 

Amway-liiketoimintaa markkina-alueella ja että noudatat paikallisia 

lakeja.

• Jos olet jo ollut Amwayn Liikkeenharjoittaja, sinun on pidettävä 

vähintään 6 kuukauden ja korkeintaan 2 vuoden tauko, ennen 

kuin sinua voidaan sponsoroida uudelleen, toisen sponsorin alle 

tai toiseen sponsorilinjaan. Jos et ole varma, kuinka pitkä tauko 

kohdallasi on, ota yhteyttä Amwayhin.

• Mikäli tämä on ensimmäinen Amway-liiketoimintasi millään 

markkina-alueella, sinun pitää asua sillä markkina-alueella, jolla 

haluat aloittaa liiketoimintasi.

Amway-liiketoiminnan rakentaminen –

yleisiä huomautuksia

• Noudata kaikkia liiketoimintamahdollisuuksia koskevia perus-

sääntöjä, erityisesti:

 a.  Rakenna liiketoimintasi ammatillisesti, kohteliaalla tavalla ja 

hyvätapaisesti.

 b.  Toimi eettisesti, taloudellisesti vastuullisella ja liiketoimin-

tamaisella tavalla.

 c.  Toimi aina oikeudenmukaisesti.

 d.  Ota vastuu kaikista liiketoiminnallisista toimistasi.

 e.  Käytä yhteyksiäsi ammatillisella tavalla, älä aliarvioi olemassa 

olevia suhteita, mutta käytä niitä asianmukaisesti.

• Suojellaksesi Amway-liiketoimintaasi sekä Amwayn liiketoi-

mintamahdollisuutta yleensä, ole rehellinen ja avoin Amway-

liiketoiminnasta äläkä käytä painostamista, petosta tai 

harhaanjohtamista myynnissäsi tai markkinoinnissasi.

• Mahdollisten ristiriitojen välttämiseksi pyri pitämään Amway-

liiketoimintasi erillään mahdollisista muista liiketoimista.

• Välttääksesi ristiriidat muiden ALH:ien kanssa, kohtele heitä 

kunnioittavasti sekaantumatta heidän Amway-liiketoimintaansa.

• Amway maksaa bonuksia ALH:lle Amwayn myynti- ja 

markkinointisuunnitelman mukaisesti. Huomioithan, että  

pelkästään toisten sponsoroimisesta ei palkita. Amway-

liiketoiminnassa menestyminen perustuu siihen, että myyt tuotteita 

omalla markkina-alueellasi ja samalla sponsoroit muita myymään 

tuotteita omilla alueillaan.

• On tärkeää ymmärtää, että päätät itse, ostatko tuotteita, kuinka 

paljon ja milloin. Samoin on tärkeää olla säilyttämättä liikaa 

Amwayn tuotteita varastossa ja tilata sen sijaan Amwayn tuotteita 

tarvittaessa kohtuullisissa määrissä.

• Jos päätät, ettet enää halua rakentaa Amway-liiketoimintaa, voit 

irtisanoa sopimuksesi milloin tahansa ilmoittamalla siitä Amwaylle 

kirjallisesti.

Amwayn tuotteiden, Amwayn ja Amwayn

liiketoimintamahdollisuuden esittäminen

• Ole totuudenmukainen ja tarkka puhuessasi Amwayn tuotteista, 

älä ole harhaanjohtava. Suosittelemme, että käytät todellisia 

tuoteväitteitä ja että käytät aina Amwayn virallisissa paikallisissa 

julkaisuissa tai virallisilla paikallisilla Amwayn verkkosivuilla 

julkaistuja lausuntoja.

• Amwayn tyytyväisyystakuu on arvokas myyntivaltti, muista mainita 

siitä asiakkaillesi.

• Amwayn tuotteiden oikeanlaisen esittelyn varmistamiseksi vain 

ALH:t ovat valtuutettuja myymään niitä henkilöltä henkilölle. 

Yleisenä sääntönä Amwayn tuotteita ei saa myydä perinteisissä 

kaupallisissa (julkisissa) tiloissa. Poikkeuksena tästä, ainoastaan 

Amwayn hyväksynnällä, Amwayn tuotteiden esittely ja myynti 

voidaan sallia valikoiduissa (palveluita tarjoavissa) myyntipaikoissa.  

Huomaathan, että tämä sääntö voi vaihdella riippuen paikallisista 

lainmääräyksistä ja liiketoiminnan tarpeista. 

• Esitellessäsi Amwayn liiketoimintamahdollisuutta ja Amwayn 

myynti- ja markkinointisuunnitelmaa sinun on oltava rehellinen, 

tarkka ja avoin – tämä alkaa jo esittelykutsusta: ilmoita selkeästi, 



että haluat esitellä Amwayn liiketoimintamahdollisuuden ja/tai 

Amwayn tuotteita. Esittele itsesi Amwayn Liikkeenharjoittajana. 

Älä ylimyy Amwayn myynti- ja markkinointisuunnitelmaa – ihmiset 

voivat innostua dynaamikasta ja suunnitelman uskottavuudesta.

•  Liiketoimintaryhmän rakentaminen kuuluu tasapainoiseen 

liiketoimintaan. On tärkeää, että koulutat ja motivoit 

henkilökohtaisesti sponsoroimiasi ALH:ia. 

•  Muistathan, että myös alalinjassasi olevat ALH:t ovat itsenäisiä 

Amwayn Liikkeenharjoittajia. Muiden kuin Amwayn tuottamien 

koulutus- ja perehdytysmateriaalien käyttö sekä kokouksiin/

tapahtumiin osallistuminen ja tukijärjestelmään osallistuminen on 

täysin vapaaehtoista.

•  On tärkeää suojella sponsorointilinjaa (Line of Sponsorship, LoS). 

Katso lisätietoa Amwayn Kaupallisten Periaatteiden kohdasta 6.

•  Kaikki ALH:t ovat vastuussa asiakkaan ja ALH:n tietojen 

käsittelemisestä ja suojelemisesta kaikkien Amwayn 

liiketoimintaan osallistuvien eduksi.

Amway-liiketoiminnan mainonta

• Henkilökohtaiset suositukset ovat paras tapa mainostaa 

Amwayta ja Amwayn tuotteita. Ihmiset luottavat yleensä tutuilta 

saatuihin suosituksiin.

• Jos haluat mainostaa Amway-liiketoimintaasi, Amwayn tuotteita 

tai liiketoimintamahdollisuuksia muilla tavoin, katso lisätietoja 

osoitteesta www.amway.fi tai ota yhteyttä Sponsoriisi/ Platinaasi 

tai Amwayhin, jotta varmistat noudattavasi Kaupallisia Periaatteita 

sekä soveltuvia lakeja ja määräyksiä.

• Amway omistaa kaikki tavaramerkit, tuotenimet ja logot. Niiden 

käyttö edellyttää täten Amwayn luvan.

Toiminta internetissä

Jos päätät käyttää internetiä Amway-liiketoimintasi edistämiseen, 

sinun on otettava huomioon joitakin perusseikkoja toiminnasta 

riippuen.

• Amway suosittelee käyttämään sivustoa www.amway.fi 

Amway-liiketoimintasi edistämiseen. Sivustolla voit luoda myös 

henkilökohtaisen sivun omalle Amway-liiketoiminnallesi ja 

omien asiakkaidesi palvelua varten. Katso lisätietoa osoitteesta  

www.amway.fi tai ota yhteyttä paikalliseen Amwayn toimistoon.

• Kaikilla muilla Amway-liiketoiminnan, -tuotteiden tai -liiketoi-

mintamahdollisuuden edistämiseen käytettävillä sivustoilla on 

oltava Amwayn lupa ennen sivuston julkaisua. Katso lisätietoa 

Amwayn ALH-sivustoja koskevasta toimintaperiaatteesta.

• Jos haluat hyödyntää sosiaalista mediaa, huomioithan, että 

sitä tulee käyttää Amwayn ja kaikkien ALH:ien maineen 

edistämiseen. Muista, että se mitä sanot, vaikuttaa sekä omaan 

että Amwayn maineeseen. Yleisölle välitettävän tiedon on oltava 

Amwayn kannalta myönteistä. Älä käytä sosiaalista mediaa 

rekrytoimiseen. Katso lisätietoa Amwayn Yhteisöllisen median 

käytäntöjä koskevasta ohjeesta. Amwayn tuotteiden ja Amway-

liiketoiminnan esittelyä koskevat yleiset säännöt ovat voimassa 

niin internetissä kuin sen ulkopuolellakin.

Voit rakentaa kansainvälisen Amway-liiketoiminnan

Amwayn Liikkeenharjoittajana sinulla on mahdollisuus rakentaa 

liiketoimintaasi kansainvälisesti sponsoroimalla kansainvälisesti 

muita tai rakentamalla oma kansainvälinen liiketoimintasi muilla 

markkina-alueilla. Kansainvälisen liiketoiminnan avaamista 

Euroopan ulkopuolella koskevat erityiset säännöt, kts. 

Kansainvälisen Sponsoroinnin Periaatteet saadaksesi lisää tietoa ja 

ota lisäksi yhteyttä Sponsoriisi/Platinaasi ja Amwayhin ja/tai vieraile 

osoitteessa www.amway.fi.

Sääntöjen noudattaminen

Edellytämme, että kaikki Amwayn Liikkeenharjoittajat pyrkivät 

rakentamaan omaa liiketoimintaansa oikein.

Mikäli sääntojen ja menettelytapojen noudattamisessa ilmenee 

ristiriitoja, Amway soveltaa läpinäkyvää, oikeudenmukaista ja 

johdonmukaista huomautus- ja täytäntöönpanoprosessia.
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