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Euroopan Koulutus- ja perehdytysmateriaalia 
koskeva toimintaperiaate
Tätä toimintaperiaatetta käytetään ja tulkitaan Euroopassa toimivien ALH:ien ja yksittäisten Amway-

sivuliikkeiden (tässä toimintaperiaatteessa Amwayn Euroopan sivuliikkeet) välisten sopimusvelvoitteiden 

mukaisesti. Toimintaperiaate on voimassa 1.5.2011 alkaen kaikilla Euroopan markkina-alueilla, joissa  

Amway-sivuliikkeet soveltavat myynti- ja markkinointisuunnitelmaa, paitsi Ukrainassa, Venäjällä, Isossa-

Britanniassa ja Irlannissa. Toimintaperiaatteen tavoitteena on, että se täydentää Amwayn Kaupallisia periaat-

teita ja muita ALH:ien ja Amway-sivuliikkeiden välisiä virallisia toimintaperiaatteita ja sopimusehtoja mutta  

eivät korvaa niitä.

Amwayn myynti- ja markkinointisuunnitelman mukaan jokaisella 

ALH:lla on vastuu kouluttaa ja motivoida sponsoroimiaan ALH:ia 

myymään Amway-tuotteita ja -palveluita Amwayn kanssa 

tehdyn sopimuksen puitteissa. ALH voi itse päättää, onko 

koulutusmateriaalista hyötyä menestyvän Amway-liiketoiminnan 

rakentamisessa.

Amwayn Euroopan sivuliikkeet ovat päättäneet 

laadunvarmistusperiaatteista, jotka koskevat ALH:n 

markkinointitoimia ja koulutusmateriaalin myyntiä muille ALH:ille 

(laadunvarmistus). Tämä laadunvarmistus on osa jatkuvaa työtä, 

jolla pyritään varmistamaan Amway-tuotemerkkiin ja Amwayn 

goodwill-arvoon yhdistettävän koulutusmateriaalin laadukkuus 

ja materiaalin asiaankuuluvuus Amway-liiketoiminnan suhteen. 

Sillä pyritään myös suojaamaan Amwayn mainetta ja Amwayn 

myynti- ja markkinointisuunnitelmaa sekä takaamaan, että 

koulutusmateriaalia markkinoidaan tarkoituksenmukaisesti. 

Amwayn laadunvarmistusstandardit on hahmoteltu pääpiirteittäin 

Kaupallisissa periaatteissa, Amwayn muissa toimintaperiaatteissa 

ja tässä Koulutus- ja perehdytysmateriaalia koskevassa toiminta-

periaatteessa 

Tavoitteenamme on saavuttaa seuraavat vaatimukset: suojata 

Amwayn tuotemerkkien hyvää mainetta ja erityispiirteitä, suojata 

kuluttajia ja yleisöä petoksilta ja epäselvyyksiltä, ilmaista Amway-

tuotteita ja -palveluja vastaavat vähimmäislaatuvaatimukset, jotka 

vastaavat Amwayn tuotteiden ja palvelujen laatua, varmistaa 

Amway-liiketoiminnan koskemattomuus ja suojata Amwayn 

nimeä, mainetta ja goodwill-arvoa.

Koulutusmateriaalin hankkiminen on jokaisen ALH:n oma 

päätös. ALH saattaa pitää tällaisen materiaalin hankkimista 

tarpeellisena oman Amway-liiketoimintansa rakentamisessa. 

ALH:n harjoittaman koulutusmateriaalin myynnin ja markkinoinnin 

muille ALH:ille tulee kuitenkin aina olla kohtuullista.  Amway 

katsoo toiminnan olevan ristiriidassa yrityksen maineen, ALH:n 

etujen ja Amway-liiketoiminnan perusperiaatteiden kanssa, 

jos ALH markkinoi tai myy koulutusmateriaalia muille ALH:ille  

kohtuuttomia määriä tai kohtuuttomaan hintaan.

ALH ei saa suoraan tai epäsuorasti muiden kautta tuottaa, 

markkinoida, myydä koulutusmateriaalia muille ALH:ille 

tai hankkia rahaa koulutusmateriaalin myynnillä tämän 

laadunvarmistusasiakirjan tai voimassa olevan lainsäädännön 

vastaisesti.

Koska ei voida laatia toimintaperiaatteita tai sääntöjä, joissa 

voitaisiin ottaa huomioon kaikki mahdolliset tilanteet, joissa 

koulutusmateriaalia voidaan käyttää väärin. Amway voi 

käsitellä koulutusmateriaalin väitettyä väärinkäyttöä koskevat  

asiat tapaus kerrallaan Kaupallisten periaatteiden kohdassa 11 

kuvatulla tavalla.

Amway pidättää oikeuden muokata, muuttaa tai tarkistaa 

Koulutus- ja perehdytysmateriaalia koskevan toimintaperiaatteen 

ehtoja milloin tahansa Kaupallisten periaatteiden säännön 1.3. 

mukaisesti.

LAADUNVARMISTUKSEN ERITYISMÄÄRÄYKSET

I. KOULUTUS- JA PEREHDYTYSMATERIAALIA KOSKEVAT 

YLEISET MÄÄRÄYKSET

1. Menestymisen takaaminen: Koulutus- ja perehdytysma-

teriaalia hyödyntävä, käyttävä, markkinoiva, myyvä tai jakel-

eva ALH ei saa väittää tai vihjata, että sen käyttäminen takaa 

menestymisen. Kaikessa koulutus- ja perehdytysmateriaalissa 

on oltava vastuuvapauslauseke, jossa kerrotaan ainakin, että 

(1) materiaalin ostaminen tai käyttäminen on vapaaehtoista,  

(2) materiaalin käyttäminen ei takaa menestymistä ja (3) materi-

aali on julkaistu Amwaysta riippumatta. 

Koulutus- ja perehdytysmateriaali (BSM, Business 

Support Material) määritellään väljästi, ja siihen sisäl-

tyvät esimerkiksi painettu materiaali, audiovisuaaliset 

ja multimediatuotannot, internet-tuotteet ja -palvelut, 

Amwayn ulkopuoliset tunnustus- ja palkkiojärjest-

elmät, tilaisuudet ja muut tapahtumat sekä muu 

materiaali ja laitteisto, jota käytetään Amwayn tuot-

teista ja palveluista tiedottamiseen tai niiden myynnin 

tukemiseen, sekä edellä mainittuihin liittyvät kupon-

git, hyvityskuitit, liput tai avoimet tilausohjelmat.
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2.  Kohtuulliset kulut, koulutusmateriaalin käyttö ja 

tapahtumiin osallistuminen: Amwayn mukaan 

koulutusmateriaalin markkinoiminen siinä määrin, että  

se ei ole kohtuullista tai järkevää suhteessa yksittäisen  

ALH:n henkilökohtaisiin tavoitteisiin, dokumentoituihin  

taloudellisiin ja liiketoiminnallisiin kykyihin sekä  

kohtuullisiin ansio-odotuksiin Amway-liiketoiminnassa, on 

ristiriidassa ALH:n henkilökohtaisten etujen kanssa ja 

haitallista Amwayn maineelle ja yleiselle mielipiteelle Amway-

toiminnan taloudellisesta kantokyvystä pitkällä aikavälillä.

 2.1 Vaatimukset koulutusmateriaalin markkinoinnista 

uusille ALH:ille: Seuraavat vaatimukset koskevat kaikkea 

koulutusmateriaalia tärkeitä tapahtumia lukuun ottamatta. ALH 

ei saa myydä tai kehottaa uusia ALH:ia ostamaan kohtuutonta 

määrää koulutusmateriaalia. Amway katsoo, että seuraavien 

ALH-kohtaisten summien ylittäminen on kohtuutonta:

 •  Länsi-Eurooppa: 50 euroa Amway-liiketoiminnan 

aloittamisen jälkeisen kahden ensimmäisen viikon aikana.

 •  Länsi-Eurooppa: 85 euroa Amway-liiketoiminnan 

aloittamisen jälkeisenä jokaisena kolmena kuukautena, 

niin että kulut yhteensä ovat enintään 255 euroa kolmen 

ensimmäisen kuukauden aikana.

 •  Keski/Itä-Eurooppa: 25 euroa Amway-liiketoiminnan 

aloittamisen jälkeisen kahden ensimmäisen viikon aikana.

 •  Keski/Itä-Eurooppa: 50 euroa Amway-liiketoiminnan 

aloittamisen jälkeisenä jokaisena kolmena kuukautena, 

niin että kulut yhteensä ovat enintään 150 euroa kolmen 

ensimmäisen kuukauden aikana.

 Näissä toimintaperiaatteissa Keski/Itä-Eurooppaan luetaan 

Romania, Puola, Tšekki, Slovenia, Kroatia, Slovakia, Unkari 

ja Turkki.

 ALH:n ei saa antaa osallistua koulutusmateriaalin 

tilausjärjestelyihin ensimmäisen kolmen kuukauden aikana. 

ALH saa kuitenkin osallistua kestotilausohjelmiin, jotka hän 

voi halutessaan keskeyttää.

3.   Myyntitositteet:Koulutusmateriaalia myyvän ALH:n tulee 

antaa materiaalia ostaneelle ALH:lle myyntitosite, jossa 

on tiedot (a) myyjästä, (b) myytävästä tuotteesta, (c) 

tuotteiden määrästä, (d) hinnasta (sis. alv) ja (e) muista 

lakisääteisistä vaatimuksista (esimerkiksi palautusoikeudesta 

ja palauttamista koskevasta aikarajoituksesta). 

4.  Koulutusmateriaalin palautus- ja maksuperiaatteet 

 loppuasiakkaille: Koulutusmateriaalia myyvän ALH:n 

täytyy selkeästi ilmoittaa materiaalin palautusehdot ennen 

sen myyntiä loppuasiakkaille. Palautusperiaatteiden 

ehtojen täytyy noudattaa voimassa olevia lakeja ja tätä 

Toimintaperiaatetta.

 4.1 Amwayn 100 %:n asiakastyytyväisyystakuu ja Amwayn 

takaisinostoperiaatteet EIVÄT KOSKE koulutusmateriaalia.

 4.2 Loppuasiakkaiden palautusperiaatteet eivät missään 

tapauksessa saa olla huonommat kuin seuraavat  

vaatimukset:

 a.  Koulutusmateriaalissa, paitsi lipuissa, tulee olla kohtuulliset 

palautusehdot, jolloin myydyn koulutusmateriaalin saa 

palauttaa 30 päivän kuluessa edellyttäen, että palautettava 

materiaali on käyttämätöntä ja/tai avaamatonta.

 b.  Tapahtumaliput tulee saada palauttaa neljä viikkoa ennen 

tapahtumaa.

 c.  Tapahtumien lippukulut tulee palauttaa milloin hyvänsä, 

jos tapahtuma on peruuntunut.

 d.  Palautuksen tulee kattaa tapahtuman kaikki 

osallistumiskulut. Hyvitys ei koske mahdollisia lisäkuluja 

(esim. matkustus, ateriat, hotellit).

 e.  Koulutusmateriaalitilaukset: Koulutusmateriaalitilauksen 

tekevä ALH on oikeutettu saamaan palautusta ennakkoon 

maksetusta tilauksesta käyttämättömien kokonaisten 

kuukausien osalta. 

 f.  Sähköisten tiedostojen lataaminen: Ostajilla, jotka ovat 

tyytymättömiä ladattuihin sähköisiin tiedostoihin, on oikeus 

tehdä uusi samanarvoinen lataus 30 päivän kuluessa. 

 Kiistan syntyessä tapahtumajärjestäjän on tarjottava menet-

telytapa  ja nimettävä vastuuhenkilö palautusta ja rahojen 

takaisinmaksua varten. Rahojen takaisinmaksun yhteydessä 

ostajalta voidaan edellyttää todistus hankinnasta 

 4.3 Palautusperiaatteiden läpikäyminen ALH:n tulee 

Amwayn pyynnöstä lähettää palautusperiaatteet 

tarkastettavaksi Amwaylle. Mukaan tulee liittää todisteet 

siitä, että periaatteita on noudatettu, niistä on 

johdonmukaisesti tiedotettu ja että palautusperiaatteet ovat 

näiden sääntöjen mukaisia. 

5.   ALH:n velvollisuudet: ALH:n vastuulla on varmistaa, että 

hänen markkinoimansa tai myymänsä koulutusmateriaali on 

voimassa olevan lainsäädännön ja Amwayn laadunvarmistuk-

sen mukaista. Amwayn laadunvarmistus ei korvaa ALH:n 

omaa juridista varmistusta.  Koulutusmateriaalia tuottavan, 

markkinoivan tai myyvän tai sen tuottamisesta, markkinoinni-

sta tai myynnistä rahallisesti hyötyvän ALH:n on varmistetta-

va, että toiminta on voimassa olevan lainsäädännön ja 

määräysten mukaista ja että kaikki tällaista toimintaa ja 

tällaisen koulutusmateriaalin tuottamista, maahantuontia ja 

jakelua varten vaadittavat hyväksynnät ja luvat on hankittu 

ennen toiminnan aloittamista. Platina-ALH:n vastuulla on 

antaa ryhmiensä ALH:ille koulutusmateriaalin laadunvar-

mistuskoulutusta, ja sponsorin vastuulla on kouluttaa omia 

henkilökohtaisesti suoraan sponsoroimiaan ALH:ia. Kukaan 

näiden toimintaperiaatteiden piiriin kuuluva henkilö ei saa 

tukea muita tai auttaa muita koulutusmateriaalin laadunvar-

mistuksen kiertämisessä. 

6.  Koulutusmateriaalin markkinointi ja hyvitystapa:  

  ALH ei saa markkinoida sellaista koulutusmateriaalia tai antaa 

hyvitystä toiselle ALH:lle tai vastaanottaa hyvitystä tai muuta 

etua sellaisen koulutusmateriaalin myynnistä tai markkinoin-

nista, joka ei ole Amwayn kaupallisten periaatteiden, Euroopan 

koulutusmateriaaliperiaatteiden, Euroopan koulutus-materi-
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aalitarkistusstandardien, Amwayn liiketoimintaperiaatteiden  

ja Amwayn vahvistamien laadunvarmistustoimenpiteiden 

mukaista.

  ALH ei saa markkinoida, hyvittää tai maksaa koulutusmateri-

aalista sellaisella tavalla, joka ei ole voimassa olevien lakien 

mukainen tai joka voi vahingoittaa tai heikentää Amwayn 

nimeen ja aineettomiin oikeuksiin liitettyä mainetta tai goodwill-

arvoa. Koulutusmateriaalin suoraa tai epäsuoraa myyntiä tai  

markkinointia harjoittava ALH ei saa mainita tai vihjata, että  

sellainen toiminta on osa Amway-liiketoimintaa (tai toisinpäin)  

tai että toiminnasta saatavat tulot tai edut saavutettiin Amway-

liiketoiminnan tai Amwayn myynti- ja markkinointisuunnitel-

man kautta.

7.   Yhteistyö ja varmistus: ALH:n tulee Amwayn pyynnöstä 

toimittaa asiaankuuluvia asiakirjoja, jotka Amwayn 

katsoo tarvittavan sen vahvistamiseksi, että näitä ohjeita 

noudatetaan, mukaan lukien tiedot myyjistä, kustantajista, 

tuottajista ja liikkeenharjoittajista, jotka eivät ole ALH:ia ja 

joiden kanssa ALH tekee koulutusmateriaalin toimittamis- ja 

markkinointiyhteistyötä.

II. KOULUTUSMATERIAALIN ERIKOISMÄÄRÄYKSET (EIVÄT 

KOSKE TILAISUUKSIA JA TAPAHTUMIA)

1. Materiaalin hyväksymisvaatimukset: Amway käy läpi ja 

hyväksyy kaiken koulutusmateriaalin, joka liittyy Amwayhin, 

Amwayn liiketoimintamahdollisuuteen sekä Amway-tuotteisiin 

ja -palveluihin, ennen kuin ALH markkinoi, käyttää, myy 

tai jakelee materiaalia. Koulutusmateriaalia ei saa myydä 

mahdollisille uusille ALH:ille.

 1.1  Amwayn hyväksyntä tapahtuu kirjallisesti. Hyväksyntä 

on rajoitettu, ei-yksinomainen ja ei-siirrettävä lupa, jonka 

myötä ALH voi käyttää Amwayn yhdistettyjä aineettomia 

oikeuksia tai markkinoida koulutusmateriaalia Amwayn nimen 

tai tuotemerkkien yhteydessä. Amway voi peruuttaa 

hyväksynnän vain painavasta syystä, esim. jos tuoteväittämä 

ei ole enää voimassa. Amway on tällöin yhteydessä materiaalin 

tuottaneeseen ALH:aan/organisaatioon, ja kertoo 

päätöksestä. Hyväksyntä ja lupa koskevat kirjallisesti 

esitettyjä poikkeuksia lukuun ottamatta vain sitä maata, jossa 

koulutusmateriaalin hyväksynyt Amway-sivuliike sijaitsee ja 

harjoittaa liiketoimintaa.

 1.2 Tarkistettu sisältö: Suoraan tai epäsuorasti 

koulutusmateriaalia rahallisesti hyödyntävän, markkinoivan, 

käyttävän, myyvän tai jakelevan ALH:n täytyy varmistaa,  

että koulutusmateriaalissa on selkeä teksti, joka kertoo  

sisällön tarkistamisesta ja hyväksymisestä, ja että 

materiaalissa on Amwayn valtuutusnumero Amwayn 

määrittämässä paikassa tai Amwayn opastamalla tavalla.

 1.3 Koulutusmateriaalin tarkistaminen ja hyväksyminen 

Amwaylla perustuu Amwayn Kaupallisten periaatteiden, 

Euroopan koulutusmateriaaliperiaatteiden ja koulutusmate-

riaalitarkistusstandardien, Amwayn liiketoimintaperiaatteiden 

ja muiden Amwayn laadunvarmistustoimenpiteiden noudat-

tamiseen.

 1.4 ALH:n tulee noudattaa lakeja, jotka liittyvät myydyn, 

käytetyn, markkinoidun ja rahallisesti hyödynnettävän 

koulutusmateriaalin sisältöön, tuotantoon, jakeluun tai 

markkinointiin sekä lakeja, jotka koskevat koulutusmateriaalin 

myyntiä tai muuta käyttöä.

2.  Valtuutuksen antaminen ja rajoitukset:

 2.1 Amwaylla on yksipuolinen oikeus rajoittaa valtuu-

tusten määrää sivuliikkeissään.

 2.2 Tavallisesti koulutusmateriaalia voivat lähet-

tää Amwaylle tarkistettavaksi ja hyväksyttäväksi vain 

Huipputimantit ja sitä ylemmät ALH:t. Amwaylla on 

oikeus valita, kenelle se myöntää oikeuden lähettää kou-

lutusmateriaalia tarkistettavaksi ja hyväksyttäväksi.  

 2.3 Koulutusmateriaaliluettelon lähettäminen: ALH:n 

tulee pyynnöstä toimittaa Amwaylle luettelo koulutusmateri-

aalista, jota on tarkoitus hyödyntää rahallisesti, markkinoida, 

käyttää, myydä tai jaella. Amway ilmoittaa pyynnössään,  

mitä tietoja sille tulee lähettää.

III. TILAISUUKSIEN JA TAPAHTUMIEN 

ERIKOISMÄÄRÄYKSET

 1.1 Tilaisuuden suunnitelma ja Amwayn edustajien 

osallistuminen: Amway voi milloin tahansa pyytää 

nähtäväkseen ALH:n liiketoimintatilaisuuksien suunnitelmat, 

ja Amwayn edustajalla on oikeus osallistua luettelossa 

mainittuihin tilaisuuksiin.

 1.2 Tapahtumien nauhoitus: ALH voi nauhoittaa 

tapahtumissa Amwayn työntekijöiden esityksiä, jos nauhoitus 

on tarkoitettu henkilökohtaiseen käyttöön. Nauhoituksia 

saa jakaa muille, vain jos Amway tarkistaa ja hyväksyy 

nauhoitukset ensin.

   1.2.1 Ei-Amway-puhujien nauhoitus Amway-

tapahtumissa: ALH voi nauhoittaa ei-Amwayn puhujien 

esityksiä Amwayn tapahtumissa ellei tätä erikseen 

kielletä, edellyttäen että nauhoitus on tarkoitettu 

henkilökohtaiseen käyttöön. Kyseisten nauhotteiden 

jäljentäminen on ehdottomasti kielletty. 

 1.2.2 Puhujien nauhoitus ALH-tapahtumissa:   

Nauhoituksia ALH-tapahtumien esityksistä saa jakaa 

muille, kun esiintyjä on tarkistanut ja hyväksynyt 

nauhoituksen sekä  antanut suostumuksensa jakeluun.

 1.3 Tärkeiden tapahtumien markkinointia koskevat 

erityisvaatimukset: 

   1.3.1 Hyväksyminen: Amwayn tulee hyväksyä kaikki 

tärkeät tapahtumat niiden hyväksymisprosessin 

vaatimusten mukaisesti, jotka ilmoitetaan johtaville 

ALH:ille.

   1.3.2 Yhtenäinen markkinointi: Kaikkien tilaisuuksien 

on edustettava Amwayn yhtenäistä markkinointilinjaa 

tapahtuman järjestävän ryhmän kanssa. Yhtenäisen 
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markkinointilinjan tulee käydä selkeästi ilmi puheiden, 

tuote-esittelyjen, kylttien ja muun materiaalin sisällöstä.

   1.3.3 Merkittävän tapahtuman määritelmä

	 	 •		ALH:ille	tarkoitettu

	 	 •		Amway-liiketoiminnan	tueksi	tarkoitettu

	 	 •			säännöllisesti	 järjestetty	 neljännesvuosittain	 tai	

harvemmin

	 	 •		kahden	tai	useamman	päivän	pituinen

   Mitä hyvänsä tapahtumaa pidetään Merkittävänä 

tapahtumana, jos lipun hinta on korkeampi kuin 100 

euroa (ilman alv.). 

 1.4 Tämän vaatimuksen vastainen tapahtuma rikkoo voimassa 

olevia toimintaperiaatteita, ellei Amway ole tarkistanut ja 

hyväksynyt tapahtumaa sovittujen menettelytapojen mukaisesti. 

 Kaikki näiden toimintaperiaatteiden vastaiseen tapahtumaan 

järjestäjinä, puhujina tai markkinointihenkilöinä osallistuvat 

Platinat ja sitä ylemmät rikkovat mahdollisesti näitä 

toimintaperiaatteita.

IV. ESITYKSEN SISÄLLÖN STANDARDIT

Näissä standardeissa kuvataan koulutusmateriaalin  

tarkistuksessa käytettäviä perusteita. ALH voi käyttää niitä 

ohjeistuksena tehdessään puheita ALH-tilaisuuksiin ja -tapahtumiin 

tai ennen kuin hän valmistelee painettua tai audiovisuaalista 

materiaalia Amway-liiketoiminnan tueksi.

Tilaisuuksia ja tapahtumia järjestävän ALH:n on varmistettava, että 

näissä tilaisuuksissa tai tapahtumissa puhuva ALH saa itselleen 

nämä esityksen sisällön standardit. Tilaisuuksissa ja tapahtumissa 

puhuvan ALH:n on aina noudatettava näitä standardeja.

KAPPALE 1 – HYVÄKSYTTÄVYYS

1. Hengelliset/uskonnolliset lausunnot

 Puhuja ei saa

	 •		käyttää	 asemaansa	 uskonnollisten	 tai	 henkilökohtaisten	

yhteiskunnallisten mielipiteiden edistämiseen

	 •		esittää,	että	menestys	riippuisi	tietyistä	mielipiteistä

	 •		suositella uskonnollisia tai hengellisiä kirjoituksia tai käytäntöjä

	 •		pitää	uskonnollisia	puheita.

2. Poliittiset lausunnot

 Puhuja ei saa

	 •		käyttää	 asemaansa	 politiikan	 mielipiteiden	 esittämi- 

seen, paitsi sellaisten, joiden aihepiirillä on suora merkitys 

Amway-liiketoimintaan tai pienyrityksen hoitamiseen

	 •		kertoa	mieltymyksistä,	jotka	koskevat	poliittisia	mielipiteitä,	

puolueita, ehdokkaita tai poliittisia virkamiehiä. 

3. Tasa-arvoisten mahdollisuuksien liiketoiminta

 Puhujan täytyy tuoda ilmi, että Amway-liiketoiminnassa 

jokaisella on tasa-arvoiset mahdollisuudet ja että Amway-

liiketoiminta sopii kaikille. Tämä tarkoittaa sitä, että 

ihmiset hyväksytään heidän vakaumuksistaan, poliittisista 

mielipiteistään, kansallisuudestaan, etnisestä taustastaan tai 

rodustaan riippumatta.

4.  Moraaliset ja sosiaaliset lausunnot

 Puhuja saa antaa myönteisiä lausuntoja, jotka koskevat 

esimerkiksi luotettavuutta, rehellisyyttä, lahjomattomuutta, 

vastuullisuutta, sitoutuneisuutta, perhettä tai aloitteellisuutta.

 Puhuja ei saa antaa halventavia lausuntoja, jotka koskevat 

esimerkiksi henkilökohtaista elämäntapaa, etnistä taustaa tai 

miehen ja naisen rooleja.

 Puhuja ei saa käyttää asemaansa henkilökohtaisten 

yhteiskunnallisten mielipiteiden tai yhteiskunnallisten ja 

kulttuuristen aiheiden edistämiseen.

KAPPALE 2 – TODENPERÄISYYS

Amway-liiketoiminnan esittelytavalla on suuri merkitys esittelyn 

suorittavan ALH:n, sponsorin, sponsorilinjan, Amwayn ja 

liiketoiminnan yleiselle maineelle ja uskottavuudelle.

Yleistäen voidaan sanoa, että on parempi luvata liian vähän, jolloin 

liiketoiminta voi sitten antaa odotettua enemmän. Tavoitteena on 

varmistaa, että ALH:lle ja mahdolliselle tulevalle ALH:lle syntyy 

realistinen kuva liiketoiminnasta ja hän ymmärtää, miten tuloja 

hankitaan ja että tulojen hankkimiseen täytyy käyttää aikaa ja 

voimavaroja.

1.  Amwayn rooli

 Amway-liiketoiminta on esiteltävä mahdollisuutena hankkia 

tuloja myymällä tuotteita ja sponsoroimalla toisia, tuotteita 

myyviä ALH:ia. Amway-liiketoimintaan kuuluvat tuotteet, 

tuotekoulutukset, jakelu, palkkiot, asiakaspalvelu ja myynti- ja 

markkinointisuunnitelma. ALH ei saa antaa väärää kuvaa 

ALH:n ja Amwayn välisestä suhteesta väittämällä tai antamalla 

esimerkiksi olettaa, että Amway on vain toimittaja, tai  

että ALH edustaa liiketoimintamahdollisuutta, jonka osa 

Amway on, tai että ALH on Amwayn sähköisen kaupan  

myyjä tai että ALH ulkoistaa hallinnolliset tehtävät  

Amwaylle yms.

2.  ALH:n rooli

 ALH ei saa antaa perättömiä, harhaanjohtavia, epätarkkoja 

tai petollisia lausuntoja mahdollisille tuleville ALH:ille tai muille 

ALH:ille. ALH:n tulee mahdollisimman pian kertoa, että hän 

on Amwayn Liikkeenharjoittaja. On tärkeää kertoa, miksi ALH 

on ottanut yhteyttä – toisin sanoen myydäkseen Amway-

tuotteita tai esitelläkseen Amwayn liiketoimintamahdolli- 

suutta. Esittelyn tarkoitusta ei saa salata.

3.  Tukijärjestelmän rooli

 ALH:lle on kerrottava, että ALH-organisaatioon 

osallistuminen on vapaaehtoista eikä takaa liiketoiminnan 

menestymistä. ALH:lle saa antaa esimerkkejä siitä, miten 

järjestelmä auttaa menestyvän liiketoiminnan kasvua. ALH:n 

ensisijainen liikesuhde on Amwayhin – ei tukijärjestelmään 
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tai organisaatioon. Muun väittäminen on Kaupallisten 

periaatteiden vastaista.

4.  Koulutusmateriaalin rooli

 Amwayn mielestä koulutusmateriaalin käyttö ja tapaamisiin 

osallistuminen voivat olla tehokkaita tapoja tukea ALH-

liiketoiminnan rakentamista. Amway on kuitenkin sitä mieltä, 

että motivointi ei ole koulutusmateriaalin ainoa tarkoitus. 

Amway uskoo, että menestyneiden organisaatioiden ja 

niiden johtajien valmistamista apuvälineistä ja antamasta 

koulutuksesta on merkittävää hyötyä Amway-liiketoiminnan 

harjoittamisessa.

 ALH:n on kuitenkin itse päätettävä, haluaako hän 

ostaa koulutusmateriaalia tai osallistua tapahtumiin. 

Koulutusmateriaalin ostaminen ja tapahtumiin osallistuminen 

on vapaaehtoista toimintaa ja on myös esiteltävä 

sellaisena. ALH:n mahdollisuus saada tukea sponsoriltaan 

tai ylälinjan Platinaltaan ei saa riippua siitä, ostaako ALH 

koulutusmateriaalia.

 Huomaa, että ALH voi markkinoida vain koulutusmateriaalia, 

jonka Amway on virallisesti hyväksynyt markkina-alueen 

käyttöön.

5. Myynti- ja markkinointisuunnitelman avoin ja täsmällinen 

esittely

 Myynti- ja markkinointisuunnitelmaa saa esitellä vain 

sellaisena kuin se on: Amway-liiketoiminnan liiketoiminta- 

ja palkitsemisjärjestelmä. Mahdollisen tulevan ALH:n on 

ymmärrettävä tämä, samoin kuin se, että hän solmii Amwayn 

kanssa sopimuksen, jonka myötä hänelle syntyy ALH:lle 

kuuluvia oikeuksia ja velvollisuuksia.

 Myynti- ja markkinointisuunnitelmaa ei saa esitellä äkkiri-

kastumismahdollisuutena. ALH ei saa väittää, että menesty-

minen olisi taattua tai vähätellä Amway-liiketoiminnan harjoit-

tamiseen kuluvaa aikaa ja voimavaroja.

6. Henkilökohtainen käyttö

 Tasapainoiseen liiketoimintaan kuuluu liiketoiminnan 

rekisteröiminen, tuotteiden myyminen ja tuotteiden 

henkilökohtainen käyttäminen. Kaupallisten periaatteiden 

mukaan on kiellettyä antaa ymmärtää, että menestyvän 

Amway-liiketoiminnan voi rakentaa ostamalla tuotteita vain 

henkilökohtaiseen käyttöön. Asiakasmyynti on olennainen 

osa myynti- ja markkinointisuunnitelmaa ja yksi tekijä, joka 

erottaa Amway-liiketoiminnan laittomista pyramidiyrityksistä.  

ALH:n ja mahdollisen tulevan ALH:n on ymmärrettävä, että 

asiakaskunta auttaa ALH:aa menestymään liiketoiminnassa.

7. Henkilökohtainen kehitysohjelma

 On harhaanjohtavaa esitellä liiketoiminta yritystoiminnan 

sijasta ensisijaisesti henkilökohtaisena kehitysohjelmana. 

Liiketoiminnan esitteleminen esimerkiksi henkilökohtaisen 

kehityksen tilaisuutena, avioliiton pelastamismahdollisuutena 

tai perhesuhteiden parantamistilaisuutena antaa ymmärtää, 

että Amway-liiketoiminnan ensisijainen tarkoitus olisi jotakin 

muuta kuin tulojen ansaitseminen. Liiketoiminnan tarjoama 

henkilökohtainen kehitysmahdollisuus on aineeton etu, ja se 

on myös esiteltävä sellaisena.

8. Pelkkä sponsorointi

 Tasapainoiseen Amway-liiketoimintaan kuuluu sekä 

tuotteiden myyminen että toisten sponsoroiminen. Amwayn 

myynti- ja markkinointisuunnitelman mukaan ALH ei saa 

palkkioita yksinomaan muiden sponsoroinnista. Tuloja 

saadaan myymällä tuotteita asiakkaille. On väärin antaa 

ymmärtää, että ALH voisi menestyä tai hankkia tuloja 

pelkästään hankkimalla uusia ALH:ia ja sponsoroimalla heitä.

9. Ansaintamahdollisuuksien esitteleminen

 Suorat ja epäsuorat ansaintamahdollisuudet on esiteltävä 

totuudenmukaisesti ja tarkasti. Kun mahdollisuuksia esitellään 

ALH:lle tai mahdolliselle tulevalle ALH:lle, tälle saa antaa 

esimerkkejä vain myynti- ja markkinointisuunnitelman 

mukaisista tuloista. Muista tulonlähteistä ei saa antaa 

esimerkkejä.

 ALH voi kertoa tuloista tai bonuksista esimerkkejä, jotka 

perustuvat omiin kokemuksiin, mikäli hän samalla  

kertoo tulojen keskiarvosta ja Amwayn julkistamista 

myyntiluvuista ja -prosenteista. ALH voi kertoa muista 

Amwayn tämänhetkisistä talousluvuista, vain jos Amway on 

julkistanut ne.

 Ilmaukset, kuten taloudellinen turva, rikkaus, vauraus ja 

miljonääri, viittaavat epätyypilliseen ansaintatasoon ja 

saattavat olla liioiteltuja, mikä saattaa tehdä niistä 

sopimattomia asiayhteydestä riippuen. Sallittuja ilmauksia 

ovat esimerkiksi taloudellisten tavoitteiden saavuttaminen, 

taloudellinen joustavuus tai taloudellinen kasvu.

 Ilmaukset, kuten kiinteä tulo, säännöllinen tulo, passiivinen 

tulo, rojaltitulo tai rojalti, ovat harhaanjohtavia kuvauksia 

myynti- ja markkinointisuunnitelman tarjoamista ansaintamah-

dollisuuksista. Ilmaukset antavat ymmärtää, että tuloja 

saataisiin loputtomiin ilman liiketoimintaan panostamista. 

Kaupallisissa periaatteissa vaaditaan, että ALH noudattaa 

tiettyjä velvollisuuksia. Yhtäjaksoinen ja jatkuva ovat  

sallittuja ilmauksia.

10. Tulosten takaaminen

 Amway tarjoaa mahdollisuuden, ei takuita. Menestymisen 

takaamiseen viittaavat ilmaukset kuvaavat liiketoimintamah-

dollisuutta harhaanjohtavasti. ALH:n on pyrittävä  

välttämään ilmauksia, kuten riskitön, ja muita ilmauk-

sia, joiden mukaan tulosten saavuttaminen olisi jollakin  

tapaa taattua.

 Jokainen ALH päättää itse, kuinka paljon aikaa ja  

voimavaroja hän haluaa käyttää Amway-liiketoiminnan 

harjoittamiseen. Koska tulokset ovat yksilökohtaisia ja 

vaihtelevat yksilöittäin, tietyn tason saavuttamista tietyssä 

ajassa ei voi taata.
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11. Sponsorin velvollisuudet

 ALH:n on itse koulutettava ja motivoitava sponsoroimiaan 

ALH:ita.

12. Eläkkeelle jääminen ja perintö

 Amway-liiketoiminnasta ei voi jäädä eläkkeelle sanan 

perinteisessä merkityksessä, koska tulojen saaminen vaatii 

kelpoisuusvaatimusten ylläpitämistä. Tuloja voi saada vain 

aktiivisesta liiketoiminnasta.

 Eräs Amwayn myynti- ja markkinointisuunnitelman eduista 

on mahdollisuus rakentaa menestyvä Amway-liiketoiminta, 

jonka omistusoikeuden voi siirtää perintönä seuraavalle 

sukupolvelle.

 Eläkkeelle siirtymiseen liittyvät ilmaukset, kuten aina lomalla, 

ei tarvitse koskaan enää tehdä töitä, matkustella koko 

ajan tai vapaa töistä, antavat ymmärtää, ettei liiketoiminta 

tarvitse enää panostusta tietyn tason jälkeen. Tämän 

vuoksi niitä ei saa käyttää. Myöskään ilmauksia, kuten 

kiinteä tulo, säännöllinen tulo, passiivinen tulo, rojaltitulo 

tai rojalti, ei saa käyttää, sillä ne antavat harhaanjohtavan 

kuvan myynti- ja markkinointisuunnitelman tarjoamista 

ansaintamahdollisuuksista.

13. Itsenäinen liikkeenharjoittaminen

 ALH:t omistavat itse liiketoimintansa ja toimivat itsenäisinä 

Liikkeenharjoittajina. ALH on sopimussuhteessa Amwayhin, 

ja on henkilökohtaisesti vastuussa oman liiketoimintansa 

harjoittamisesta. ALH ei ole Amwayn tai muiden ALH:ien 

työntekijä, agentti tai oikeudellinen edustaja.

14. Faktat ja luvut

 Amway-liiketoiminnan tai Amway-tuotteiden markkinointiin 

käytettävän materiaalin, kuten lausuntojen, tilastotietojen, 

suorien lainausten ja muun tiedon, on oltava totuudenmukaista 

ja todistettavissa. On harhaanjohtavaa levittää tietoja, 

joita ei voida todistaa, ja se on haitallista Amwayn 

uskottavuudelle, esittelyn pitävälle ALH:lle, liiketoiminnalle ja 

ALH-organisaatioille. Koulutusmateriaalissa ei saa koskaan 

käyttää lausuntoja, joita ei voida todistaa.

 DeVosin ja Van Andelin perheisiin saa viitata ainoastaan 

Amway Corporationin ja Amway-yritysperheen - Amway 

mukaan lukien - omistajuuden, yhteydessä. Viittausten 

Van Andelin ja DeVosin perheiden yksityisiin hankkeisiin, 

liiketoimintoihin ja hyväntekeväisyyshankkeisiin on oltava 

totuudenmukaisia, ja ne on selkeästi erotettava Amwaysta ja 

Alticor-yritysperheestä.

 Kaavioissa, kuvissa, lainauksissa ja tilastotiedoissa on 

ilmoitettava lähde ja päiväys. Tietojen on myös oltava 

ajankohtaisia, ne eivät saa olla yli kolme vuotta vanhoja. 

Jos ALH viittaa tekijänoikeudelliseen materiaaliin ja käyttää 

suurta tai aiheeltaan olennaista osaa tekijänoikeuden 

alaisesta materiaalista, lähteeltä on pyydettävä kirjallinen 

lupa materiaalin käyttöön, ennen kuin Amway voi tarkistaa ja 

hyväksyä materiaalin käytön.

 Viranomaiset voivat tulkita ulkopuolisen materiaalin, 

kuten artikkelien ja kirjojen, käyttämisen mainontana 

tai etikettimerkintöinä, mikäli niitä käytetään Amwayn 

liiketoimintamallin, liiketoimintamahdollisuuden tai tuotteiden 

markkinoimiseen tai tukemiseen. Tällainen materiaali on 

tarkistettava ja hyväksyttävä ennen käyttöönottoa.

15. Muut liiketoimintamahdollisuudet

	 •		ALH	ei	saa	markkinoida	muita	liiketoimintamahdollisuuksia	

kuin Amway-liiketoimintaa, eikä hän saa kehottaa 

tilaisuuksien osallistujia tulemaan tilaisuuksiin, joiden 

tarkoituksena on myöhemmin esitellä jotain toista 

liiketoimintamahdollisuutta.

	 •		ALH	 ei	 saa	 viitata	 Amway-liiketoiminnan	 sijasta	 muuhun	

ryhmään tai yhteisöidentiteettiin kuin Amwayhin. 

V. SÄÄNTÖJEN RIKKOMINEN

Amway tutkii olosuhteet ja valitukset, jotka viittaavat siihen, 

että näitä toimintaperiaatteita on mahdollisesti rikottu Amwayn 

Kaupallisten periaatteiden kohtien 11 ja 12 mukaisesti.
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