
                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kansainväliset sponsorointiperiaatteet 

 

1. huhtikuuta 2015 
Amway 



Kansainväliset sponsorointiperiaatteet 

Nämä periaatteet koskevat kaikkia Euroopan markkina-alueita (Alankomaat, Belgia, Bulgaria, Espanja, Irlanti, 
Italia, Itävalta, Kreikka, Kroatia, Latvia, Liettua, Norja, Portugali, Puola, Ranska, Romania, Ruotsi, Saksa, 
Slovakia, Slovenia, Suomi, Sveitsi, Tanska, Tšekki, Turkki, Ukraina, Unkari, Viro, Yhdistynyt kuningaskunta), 
joissa Amwayn toimistot toteuttavat Amwayn Myynti- ja markkinointisuunnitelmaa 1. huhtikuuta 2015 alkaen. 
Amwaylla on oikeus muokata näitä periaatteita milloin tahansa Amwayn kaupallisten periaatteiden kohdan 1.3 
mukaisesti. 
 

Amwayn Liikkeenharjoittajat (ALH) voivat laajentaa Amway-liiketoimintaansa mm. seuraavilla tavoilla: 
(I) muiden ALH:ien kansainvälinen sponsorointi tai (II) oman kansainvälisen liiketoiminnan tai 
useampien kansainvälisten liiketoimintojen perustaminen ja sponsorointi (”kansainvälinen 
liiketoiminta”). 

Muiden ALH:ien ja kansainvälisen liiketoiminnan kansainväliseen sponsorointiin sekä 
kansainväliseen hankintaan sovelletaan sovellettavia lakeja ja säädöksiä sekä kulloinkin voimassa 
olevia Amwayn sääntöjä, periaatteita ja kaupallisia periaatteita (Amwayn säännöt ja periaatteet), 
mukaan lukien tässä asiakirjassa määritetyt seuraavat erityiset periaatteet. 

I. Mahdollisten tulevien liikkeenharjoittajien kansainvälinen sponsorointi 

Kansainvälinen sponsorointi tarkoittaa sitä, että ALH, jolla on jo oma Amway-liiketoiminta 
(kansainvälinen sponsori), esittelee Amwayn liiketoimintamahdollisuuksia mahdolliselle tulevalle 
liikkeenharjoittajalle jollakin toisella markkina-alueella ja sponsoroi häntä (kansainvälisesti 
sponsoroitu ALH).  Kansainvälinen sponsori tarjoaa kansainvälisesti sponsoroidulle ALH:lle tukea 
kotimaastaan käsin. Kansainvälisesti sponsoroitu ALH saa puolestaan omalla kotimarkkina-
alueellaan sponsorin (kummisponsori), joka auttaa kansainvälisesti sponsoroitua ALH:aa sillä 
markkina-alueella, jolla kansainvälisesti sponsoroitu ALH aikoo harjoittaa Amway-liiketoimintaa.      

A. Kansainvälisellä sponsorilla on sponsoroinnin alkuvaiheeseen ajoittuvia sekä jatkuvia 
velvollisuuksia kansainvälisesti sponsoroituja ALH:iaan kohtaan.   

1. Kansainvälisen sponsorin on: 

a. tunnettava kansainvälisesti sponsoroitava ALH ja esiteltävä 
liiketoimintamahdollisuus hänelle henkilökohtaisesti siten, että 
kansainvälisesti sponsoroitu ALH osaa nimetä kansainvälisen sponsorinsa 
rekisteröityessään Amwaylle; 

b. järjestettävä suoraan tai Amwayn välityksellä kansainvälisesti sponsoroidulle 
ALH:lle kummisponsori, joka tukee ALH:aa paikallisesti; 

c. oltava säännöllisesti yhteydessä kansainvälisesti sponsoroituun ALH:aan ja 
rohkaistava tätä kasvattamaan liiketoimintaansa markkinoille sopivalla 
tavalla ja paikallisen ALH:n ja Amway-toimiston välisen sopimuksen 
velvoitteiden mukaisesti; sekä 

d. pidettävä yhteyttä kummisponsoriin ja tuettava tätä, sillä kummisponsori 
tarjoaa jatkuvaa tukea kansainvälisesti sponsoroidulle ALH:lle tämän 
kotimarkkinoilla.   
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2. Kansainvälinen sponsori ei saa: 

a. puuttua kummisponsorin kansainvälisesti sponsoroidulle ALH:lle tarjoamaan 
tukeen ja koulutukseen; 

b. harjoittaa liiketoimintaa markkina-alueella suuremmassa kuin sovellettavan 
lainsäädännön ja Amwayn sääntöjen ja periaatteiden sallimassa laajuudessa; 

c. esitellä markkina-alueen Amwayn Myynti- ja markkinointisuunnitelmaa 
mahdolliselle tulevalle ALH:lle (se on kummisponsorin tai paikallisen Amway-
toimiston tehtävä). 

3. Kansainvälisen sponsorin on täytettävä kaikki kansainvälisen sponsorin 
velvollisuutensa sen markkina-alueen ulkopuolelta, jossa kansainvälisesti 
sponsoroitu ALH harjoittaa liiketoimintaansa.  Kansainvälinen sponsori saa 
matkustaa kansainväliselle markkina-alueelle ainoastaan sovellettavan 
lainsäädännön rajoissa. 

B. Kummisponsorin on esiteltävä ja selitettävä Amwayn Myynti- ja markkinointisuunnitelma 
kansainvälisesti sponsoroidulle ALH:lle ja otettava jatkuva vastuu kansainvälisesti 
sponsoroidun ALH:n koulutuksesta ja motivoinnista Amwayn sääntöjen ja periaatteiden ja 
etenkin Amwayn kaupallisten periaatteiden 5. kohdan mukaisesti. 

C. Kansainvälisesti sponsoroidun ALH:n on sopimusta allekirjoittaessaan annettava 
hakemuksessaan kansainvälisen sponsorin ja kummisponsorin nimet ja ALH-numerot sekä 
täydennettävä ja vahvistettava kansainvälisen sponsorin tiedot. 

1. Kun kotimarkkinoiden sponsori esittelee Amwayn liiketoimintamahdollisuutta 
mahdolliselle tulevalle ALH:lle, kansainvälistä sponsorointia ei tapahdu eikä ALH:n 
Amway-hakemukseen nimetä kansainvälistä sponsoria. 

2. Kansainvälisesti sponsoroitu ALH voi nimetä kansainvälisen sponsorin vain siinä 
tapauksessa, että kyseinen henkilö on henkilökohtaisesti esitellyt Amwayn 
liiketoimintamahdollisuuden kansainvälisesti sponsoroidulle ALH:lle.   

3. Kun kansainvälisesti sponsoroidun ALH:n rekisteröinti on lähetetty Amwaylle ja 
hyväksytty, hakemuksessa nimettyä kansainvälistä sponsoria voi vaihtaa vain 
Amwayn suostumuksella. 

D. Kansainvälisiä yhteyksiä luotaessa kansainvälisen sponsorin on tärkeää ymmärtää, että 
Amway voi harkintansa mukaan kieltäytyä tunnustamasta ja/tai maksamasta palkkioita 
Amwayn Myynti- ja markkinointisuunnitelman puitteissa sellaisille rakenteille, jotka Amwayn 
käsityksen mukaan vääristävät yhtiön markkinasuunnitelmaa.    
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II. Kansainvälisen liiketoiminnan kansainvälinen sponsorointi 

Kun ALH aloittaa toisen liiketoiminnan jollakin muulla kuin alkuperäisen liiketoimintansa markkina-
alueella, ensimmäisen liiketoiminnan on sponsoroitava uutta liiketoimintaa kansainvälisesti. Myös 
mahdolliset tätä seuraavat liiketoiminnat (kolmas, neljäs jne.) on liitettävä kansainvälisesti 
alkuperäiseen liiketoimintaan tai ALH:n toiseen liiketoimintaan. Joillakin Amwayn markkina-alueilla 
vieraan maan kansalainen voi lain mukaan omistaa ja harjoittaa Amway-liiketoimintaa, joka 
katsotaan kansainväliseksi liiketoiminnaksi, jos vieraan maan kansalainen on jo rekisteröitynyt 
ALH:ksi jollakin toisella Amwayn markkina-alueella.  ALH:n on tällaisissa tapauksissa sponsoroitava 
kansainvälistä liiketoimintaansa kansainvälisesti ja nimettävä se sellaiseksi.  

A. Voidakseen perustaa liiketoiminnan jollekin toiselle markkina-alueelle ALH:n on oltava 
pätevöitynyt vähintään Platinaksi jollakin Amwayn markkina-alueella ja läpäistävä 
kansainvälisen liiketoiminnan koulutuksen koe.  

       Poikkeuksia Platinaksi pätevöitymisen vaatimuksesta ovat:  
1) Kotimarkkinoidensa ulkopuolella asuva ALH, jos ALH esittää todistuksen 

asuinpaikastaan ja täyttää Amway-liiketoiminnan omistamisen ja harjoittamisen 
kelpoisuusehdot kyseisellä kansainvälisellä markkina-alueella. Todistuksena 
asuinpaikasta voi toimia esim. kopio passista, kopio työviisumista, kopio työluvasta, jne. 
Tarkempia tietoja saa ottamalla yhteyttä kotimarkkinoiden paikallistoimistoon. 

2) ALH, jolla on lähiomainen kohdemaassa. Tämä tulee vahvistaa kirjallisesti 
kotimarkkinoiden Amway toimistoon, toimittamalla tieto siitä, kuka kyseinen lähiomainen 
on sekä ilmoittamalla lähiomaisen nimi. Tämän toimintaohjeen mukaisia lähiomaisia 
ovat määritelty ryhmä omaisia, säännöissä ja lainmääräyksissä käytetyn mukaisesti, eli 
vanhemmat, sisarukset, lapset, puoliso, isovanhemmat, lapsenlapset, biologiset, 
adoptoidut tai avioliiton kautta saadut. Adoption ollessa kyseessä, ainoastaan 
adoptiovanhemmat / -isovanhemmat hyväksytään. 
 

       ALH:n tulee silti läpäistä kansainvälisen liiketoiminnan koulutuksen koe. 
Tämä kohta A ei koske ALH:ia, jotka harjoittavat Amway-liiketoimintaansa Euroopassa ja 
haluavat perustaa kansainvälisen liiketoiminnan Euroopan markkinoille.  

 
B. Perustaessaan kansainvälistä liiketoimintaa ulkomaille ALH:n on merkittävä 

hakemukseen jokin hänen olemassa olevista liiketoiminnoistaan kansainväliseksi 
sponsoriksi. 

C. Ennen kansainvälisen liiketoiminnan perustamista ulkomaalaisten ALH:ien on lisäksi 
ymmärrettävä Amwayn säännöt ja periaatteet sekä paikallinen lainsäädäntö ja 
säädökset sekä noudatettava niitä. Erityisesti kansainvälisten liikkeenharjoittajien on 
täytettävä velvollisuutensa sponsoreina kansainvälisillä markkinoilla: heidän on 
rakennettava tasapainoisia kansainvälisiä liiketoimintoja, joihin sisältyy henkilökohtaista 
koulutusta ja tukea alalinjojen ALH:ille tai jokin muu järjestely koulutuksen ja tuen 
tarjoamiseksi. 

D. Kansainvälistä liiketoimintaa rakennettaessa ALH:t vastaavat Amwayn sääntöjen ja 
periaatteiden mukaisten velvollisuuksiensa hoitamisesta kaikilla niillä markkina-alueilla, 
joilla he harjoittavat liiketoimintaa.   
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III. Kansainvälistä ALH:ien hankintaa koskevat periaatteet 

Rekisteröityessään Amwaylle ALH päättää itse sponsorinsa ja/tai kansainvälisen sponsorinsa 
nimeämisestä. Kaikilla markkina-alueilla ei tarvitse liittyä samaan sponsorilinjaan.  Muiden ALH:ien 
ja mahdollisten tulevien ALH:ien hankintaan sovelletaan Amwayn sääntöjä ja periaatteita. 
Sääntöjenvastaisesta hankinnasta seuraa Amwayn määrittämiä sanktioita.   

A. Pyrkiessään sponsoroimaan kansainvälisesti henkilökohtaisesti tuntemiaan ALH:ia tai 
rakentamaan omia kansainvälisiä liiketoimintojaan ALH:t saavat lähestyä vain 
henkilökohtaisesti sponsoroimiaan ALH:ia. Kaikkien muiden ALH:ien, mukaan lukien 
henkilökohtaisesti sponsoroitujen ALH:ien alalinjat ja muiden sponsorilinjojen ALH:ien 
alalinjat, hankinta on Amwayn sääntöjen ja periaatteiden vastaista.  

 

B. Hankintaan voidaan soveltaa myös tätä tiukempia Amwayn sääntöjä ja periaatteita. 
Esimerkiksi joillakin markkina-alueilla kansainvälistä liiketoimintaa rakentavat ALH:t eivät 
saa hankkia alalinjakseen yhtään ALH:aa, henkilökohtaisesti sponsoroidut ALH:t mukaan 
lukien. Jokaisen ALH:n vastuulla on tutustua paikallisiin sääntöihin ja periaatteisiin 
paikallisen Amway-toimiston avulla.  

 
IV. Sääntöjenvastainen toiminta 

Amwayn kaupallisten periaatteiden kohdan 11 mukaisesti Amway tutkii kaikki olosuhteet ja 
valitukset, jotka viittaavat näiden periaatteiden rikkomiseen. 

Amwayn kaupallisten periaatteiden mahdollisen korjaavan toimenpiteen lisäksi Amwaylla on oikeus 
ryhtyä seuraaviin toimenpiteisiin: 

Jos kansainvälinen liiketoiminta ei vastaa näiden periaatteiden vaatimuksia, Amway voi lakkauttaa 
liiketoiminnan.  
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