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Euroopan liiketoiminnan tukiaineiston  
laadunvarmistusstandardit ja -periaate

TäTä periaaTeTTa sovelleTaan ja TulkiTaan alH:iden ja yksiTTäisTen 
eurooppalaisTen amway-ToimipisTeiden Tekemien sopimusTen perusTeella.

TäTä periaaTeTTa noudaTeTaan 1.9.2020 alkaen kaikilla euroopan markkina-
alueilla, joilla amwayn myynTi- ja markkinoinTisuunniTelmaa (Core plan) 
käyTeTään ukrainaa, iso-BriTanniaa ja irlanTia lukuun oTTamaTTa. Tämä käyTänTö 
korvaa kaikki aiemmaT käyTännöT. se eiväT korvaa vaan TäydenTää amwayn 
kaupallisia periaaTTeiTa, muiTa virallisia käyTänTöjä sekä alH:ien ja amway-
ToimipisTeiden välisiä TäHän asiaan liiTTyviä sopimuksia.

amway pidäTTää oikeuden TeHdä muuToksia Tämän liikeToiminnan 
TukiaineisToperiaaTTeen eHToiHin koska TaHansa amwayn kaupallisTen 
periaaTTeiden koHdan 1.3 mukaisesTi.

liiketoiminnan tukiaineisto (Bsm, Business support material): Tarkoittaa amwayn kaupallisissa periaatteissa, 

toimintaperiaatteissa ja standardeissa kaikkia tuotteita ja palveluja (mukaan lukien mm. liiketoiminnan apumateriaalit, 

kirjat, lehdet, fläppitaulut ja muu painettu materiaali, mainonta, audio-, video tai digitaalinen media, kuten internet-sivustot, 

onlinekirjallisuus, sovellukset mobiili- ja muille laitteille, kokoukset, tapaamiset ja tapahtumat sekä koulutusseminaarit ja 

muuntyyppiset materiaalit ja palvelut), jotka

(a) on suunniteltu houkuttelemaan ja/tai kouluttamaan amwayn tuotteiden tai palvelujen alH-prospekteja, asiakkaita 

tai mahdollisia asiakkaita tai tukemaan, opettamaan, motivoimaan ja/tai kouluttamaan alH:ia tai 

(b)  sisällyttävät tai käyttävät yhtä tai useampaa amwayn merkkiä tai tekijänoikeuden kattamia teoksia tai 

(c)  tarjotaan muuten amwayn kytköksen, yhteyden tai liittymisen suorassa tai epäsuorassa merkityksessä.

amwayn mielestä liiketoiminnan tukiaineisto voi auttaa kehittämään amway-liiketoimintaa tehokkaasti. johtavien 

alH:iden ja alH-organisaatioiden kehittämien ja/tai käyttöön antamien työkalujen ja opetusten tarkoitus on vaikuttaa 

amway-liiketoimintaan tarkoituksellisesti ja myönteisesti. amway on luonut tämän liiketoiminnan tukiaineistoperiaatteen 

tämän tavoitteen saavuttamiseksi. siinä määritetään vaatimukset, jotka asetetaan kaikille liiketoiminnan tukiaineistoille ja 

alH:ille heidän harjoittaessaan amway-liiketoimintaa. periaatteen sisältö:

1. Ohjelman standardit, jotka sisältävät liiketoiminnan tukiaineistolle pakolliset prosessit ja vaatimukset

2. Sisällön standardit, joissa määritetään liiketoiminnan tukiaineiston aihe, viestintä, sisältö ja materiaali

liiketoiminnan tukiaineistoon jollain tavalla (esimerkiksi tuottamalla, edistämällä myyntiä, myymällä ja/tai jakelemalla) 

osallistuvien alH:iden on varmistettava, että nämä toiminnot täyttävät tämän periaatteen (ohjelman standardit ja sisällön 

standardit) sekä sovellettavien lakien ja säädösten vaatimukset. ennen näihin toimintoihin ryhtymistä niille on saatava 

vaadittavat hyväksynnät ja lisenssit.
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A.  OHJELMAN STANDARDiT

i.   Yleiset liiketoiminnan tukiaineistolle asetettavat ehdot

1. Kelpoisuus. Tavallisesti vain valtuutetut alH:t, jotka ovat viimeisen 2 suoritusvuoden aikana kelpoisia lähettämään 

liiketoiminnan tukimateriaalia ja/tai järjestämään tärkeitä tapahtumia markkina-alueella näiden standardien 

mukaisesti, jos jokin seuraavista ehdoista täyttyy: alH:n täytyy olla 

 (1)    pätevöitynyt kyseisellä markkina-alueella Huipputimantiksi tai

 (2)    pätevöitynyt Huipputimantiksi jollakin eurooppalaisella markkina-alueella ja omistaa merkittävän 

liiketoimintaosuuden kohdemarkkina-alueella tai

 (3)    pätevöitynyt kruunusuurlähettilääksi jollain globaalilla markkina-alueella ja samaan aikaan pätevöitynyt 

perustajien smaragdi euroopan alueella ja omistaa merkittävän liiketoimintaosuuden kohdemarkkina-alueella.

 amway voi kuitenkin oman harkintansa mukaan päättää, kuka saa lähettää liiketoiminnan tukiaineistoa ja/tai 

järjestää tärkeitä tapahtumia.

2. Menestymisen takaaminen. liiketoiminnan tukiaineiston käyttämisestä, myynninedistämisestä, myymisestä tai 

jakelemisesta hyötyvät alH:t eivät saa vihjailla tai antaa ymmärtää, että liiketoiminnan tukiaineiston käyttäminen 

takaa menestymisen. jokaisen alH:n on ilmoitettava vähintään, että

 (a)    tällaisen aineiston käyttäminen ja ostaminen on vapaaehtoista.

 (b)    tällaisen aineiston käyttäminen ei takaa menestymistä.

 (c)   aineisto on julkaistu itsenäisesti suhteessa amwayhin. 

3. Kohtuulliset kustannukset, liiketoiminnan tukiaineiston käyttäminen sekä osallistuminen tapaamisiin ja/tai 

tapahtumiin. jokaisen alH:n on tehtävä liiketoiminnan tukiaineiston ostopäätös sen perusteella, pitääkö hän sitä 

tarpeellisena amway-liiketoimintansa laajentamisen kannalta. liiketoiminnan tukiaineiston myymisen muille alH:ille 

on aina pysyttävä kohtuuden rajoissa.

 amway pitää sellaisia liiketoiminnan tukiaineistosta veloitettavia kustannuksia, jotka eivät ole kohtuullisia ja 

suhteessa yksittäisen alH:n omiin tavoitteisiin, taloudellisiin ja liiketoiminnan mahdollisuuksiin ja kohtuulliseen 

amway-liiketoiminnan tuottoon intressiensä vastaisena, amwayn maineelle haitallisina ja amway-liiketoiminnan 

julkiselle imagolle pitkällä aikavälillä vahingollisina.

 3.1  liiketoiminnan tukiaineistoa ei saa myydä alH-prospekteille.

 3.2 liiketoiminnan tukiaineiston myynninedistäminen alH:ille. seuraavat vaatimukset koskevat kaikkea liiketoiminnan 

tukiaineistoa merkittäviä tapahtumia lukuun ottamatta. alH:t eivät saa myydä liiketoiminnan tukiaineistoa uusille 

alH:ille tai edistää sen myyntiä kohtuuttomasti. amwayn mielestä seuraavat summat ylittävä alH-kohtainen myynti 

on kohtuutonta:

 3.3  suurimmat liiketoiminnan tukiaineiston ostot alH:n rekisteröitymisen jälkeen
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Markkina-alue

itävalta; Belgia; Tanska; suomi; ranska; saksa; 

italia; alankomaat; norja; portugali; espanja; 

ruotsi; sveitsi

50 euroa 85 euroa 255 euroa

Tšekin tasavalta; viro; unkari; latvia; liettua; 

puola; slovenia
35 euroa 65 euroa 195 euroa

Bulgaria; kroatia; kreikka; romania; Turkki 25 euroa 25 euroa 150 euroa

Ensimmäiset 
kaksi viikkoa

Jokainen 
ensimmäisestä 
kolmesta 
kuukaudesta

Ensimmäisten 
kolmen kuukauden 
aikana yhteensä

Euroopan liiketoiminnan tukiaineiston laadunvarmistusstandardit ja -periaate



ei ole sallittua osallistua liiketoiminnan tukiaineiston tilausohjelmiin kolmen ensimmäisen kuukauden aikana. jatkuva 

tilaus -ohjelma on sallittu edellyttäen että osallistuminen voidaan keskeyttää koska tahansa ja käyttämättömät 

tuotteet hyvitetään täysimääräisesti.

Tilaus on oikeus vastaanottaa liiketoiminnan tukiaineistoa säännöllisesti ja/tai määrävälein maksusta. jatkuva 

tilaus: ostotilaus, jonka avulla tilataan liiketoiminnan tukiaineistoa tiettyinä määrinä, tiettyyn hintaan ja tietyn 

aikataulun puitteissa.

4. Kuitti. liiketoiminnan tukiaineistoa myyvien alH:iden on annettava ostavalle alH:lle kuitti, josta käy ilmi  

 (a) myyjä, 

 (b) myydyn tuotteen kuvaus, 

 (c) ostettu määrä, 

 (d) maksettu hinta (sis. alv) ja 

 (e) lakisääteiset lisätiedot.

5. Liiketoiminnan tukiaineiston hyvittäminen / loppukäyttäjille maksettavat palautukset. liiketoiminnan 

tukiaineistoja myyvät alH:t ovat velvollisia ilmoittamaan hyvitysehtonsa loppukäyttäjille selkeästi ennen myyntiä. 

näiden ehtojen tulee täyttää kaikkien sovellettavien lakien ja tämän liiketoiminnan tukiaineistoperiaatteen vaatimukset.

 5.1 amwayn tyytyväisyystakuu ja amwayn takaisinostokäytäntö eiväT koske liiketoiminnan tukiaineistoja.

 5.2 loppukäyttäjähyvitysperiaatteiden on täytettävä vähintään seuraavat vaatimukset:

 (a)  liiketoiminnan tukiaineistosta lippuja lukuun ottamatta on voitava saada hyvitys kaupallisesti kohtuullisilla 

ehdoilla 30 päivän kuluessa sen myynnistä edellyttäen että tuotteet ovat käyttämättömiä ja/tai avaamattomissa 

pakkauksissa.

 (b)  Tapahtumaan ostetuista lipuista on voitava saada hyvitys viimeistään neljä viikkoa ennen tapahtuman alkamista. 

jos tapahtuma peruuntuu, liput on hyvitettävä täysimääräisesti.

 (c)  Hyvityksen tulee kattaa sisäänpääsy tapaamiseen/tapahtumaan. Hyvitys ei kata muita kustannuksia, kuten matka-, 

ruokailu- ja hotellimajoituskulut. jos paketti sisältää majoituspalveluita, kustannukset on eriteltävä selkeästi.

 (d)  Tilaukset: Tilausten ostajat ovat oikeutettuja saamaan hyvityksen käyttämättömistä kokonaisista kuukausista. 

 (e)  Digitaalinen sisältö: ostajat ovat oikeutettuja saamaan hyvityksen tai korvaavan tuotteen paikallisen 

lainsäädännön ja säädösten mukaisesti.

 Tapaamisen/tapahtuman järjestäjän on annettava käyttöön erimielisyyksien ratkaisuprosessi ja nimettävä 

vastuuhenkilö käsittelemään palautuksia ja hyvityksiä. Hyvityksen saaminen voi edellyttää, että ostaja esittää 

ostotodisteet.

 5.3  Hyvitysehtojen arvioiminen. Hyvitysehdot on lähetettävä amwayn tätä pyytäessä amwayn arvoitaviksi. lisäksi 

on osoitettava, että periaatetta on sovellettu käytännössä ja että siitä on tiedotettu yhdenmukaisesti.

6.  Liiketoiminnan tukiaineiston myynninedistäminen ja palkkion maksaminen siitä. alH ei saa

 (a)   kampanjoida, maksaa palkkiota toiselle alH:lle tai ottaa vastaan mitään sellaista palkkiota tai etua liiketoiminnan 

tukiaineiston myynnistä, joka ei täytä amwayn kaupallisten periaatteiden, europassa noudetettavan liiketoiminnan 

tukiaineistoperiaatteiden sekä muiden amwayn liiketoimintakäytäntöjen ja standardien vaatimuksia.

 (b)   ottaa käyttöön liiketoiminnan tukiaineistoa koskevaa kampanjointi-, palkkionmaksu- tai hyvitysjärjestelmää, 

joka ei täytä sovellettavan lainsäädännön vaatimuksia tai joka saattaa olla haitallinen amwayn nimeen 

yhdistettävälle maineelle tai amwayn aineettomalle omaisuudelle.

 (c)   ilmaista tai antaa ymmärtää, että tällainen toiminta kuuluu amway-liiketoimintaan tai että tällaisesta toiminnasta 

saadut ansiot tai muut edut saatiin amway-liiketoiminnan tai amwayn Core planin osana.

4Euroopan liiketoiminnan tukiaineiston laadunvarmistusstandardit ja -periaate



ii.  Liiketoiminnan tukiaineiston lähettäminen ja tarkistaminen 

Huomautus: tätä osaa ei sovelleta tapaamisiin eikä tapahtumiin. niistä kerrotaan tämän periaateasiakirjan osassa iii. 

digitaalisesta mediasta kerrotaan digitaalisen viestinnän standardeissa osoitteessa www.amway.fi.

1. Lähettäminen. kaikki liiketoiminnan tukiaineistot rekisteröitävä lähettämällä ne amwaylle joko digitaalisessa 

muodossa tai paperilla ennen niiden myynnin edistämistä, myymistä, jakelemista tai käyttämistä amway-

liiketoiminnassa muulla tavalla.

 Tarvittaessa Huipputimantti-tason tai korkeamman saavuttaneet alH:iden tulee lähettää liiketoiminnan tukiaineisto 

tarkistettavaksi ja hyväksyttäväksi. amway voi kuitenkin oman harkintansa mukaan päättää, kuka saa lähettää 

liiketoiminnan tukiaineiston. alH:den tai alH-organisaatioiden on amwayn pyynnöstä toimitettava amwaylle 

yleiskatsaus kaikista liiketoiminnan tukiaineistoista, joista on tarkoitus saada ansioita kampanjoimalla, käyttämällä, 

myymällä tai jakelemalla. amway ilmoittaa tarvittavat tiedot osana pyyntöä. amway voi oman harkintansa mukaisesti 

rajoittaa markkina-alueella saatavana olevien liiketoiminnan tukiaineistojen määrää.

2. Tarkistusprosessi. amway tarkistaa ja hyväksyy seuraavat liiketoiminnan tukiaineistot.

 (a)  kaikki mahdolliset alH:ille tarkoitetut liiketoiminnan tukiaineistot.

 (b)  kaikki amway-tuotteiden myynninedistämiseen tarkoitetut liiketoiminnan tukiaineistot, kuten tuote-esittelyjä ja 

tuoteväittämiä koskevat.

 (c)  kaikki amwayn liiketoimintamahdollisuuden ja/tai amwayn Core planin esittelemiseen tarkoitetut liiketoiminnan 

tukiaineistot.

 amway pidättää oikeuden tarkistaa kaikki liiketoiminnan tukiaineistoksi määriteltävät aineistot tämän periaatteen 

mukaisesti tai tapauskohtaisesti.  

3.  Hyväksyminen. kun aineisto on lähetetty, amway ilmoittaa sen lähettäneelle alH:lle/alH-organisaatiolle hyvissä 

ajoin aineiston tarkistamisesta ja hyväksymisestä sekä siitä, mitä aineistoa saa käyttää ilman tarkistamista ja 

hyväksymistä.

 3.1 amway myöntää hyväksynnän kirjallisesti se sisältää rajoitetun, yleisluontoisen ja siirtokelvottoman lisenssin 

käyttää aineiston sisältämää amwayn aineetonta omaisuutta ja/tai edistää liiketoiminnan tukiaineiston myyntiä 

amwayn nimellä ja tuotemerkeillä.

 Hyväksyminen ja lisenssi ovat voimassa vain valtuutusilmoituksessa ilmoitetuilla markkina-alueilla ja siinä ilmoitettuun 

voimassaoloajan päättymiseen saakka, ellei kirjallisesti ole ilmoitettu muuta.

 3.2  kun amway on hyväksynyt liiketoiminnan tukiaineiston, se on varustettava selkeällä merkinnällä, jonka mukaan 

sen sisältö on hyväksytty amwayn antamalla yksilöllisellä hyväksyntänumerolla. amway ilmoittaa merkinnän sijainnin 

tai muodon hyväksymisilmoituksessa.

 amway voi peruttaa hyväksynnän vain painavasta syystä, esimerkiksi jos tuoteväittämää ei saa enää käyttää. 

amway ilmoittaa asiasta lähettäneelle alH:lle/alH-organisaatiolle ja perustelee päätöksen.

 3.3  amwayn tarkistaminen ja hyväksynnän saaminen liiketoiminnan tukiaineistolle edellyttää amwayn kaupallisten 

periaatteiden, euroopassa noudatettavan tukiaineistokäytännön ja amwayn liiketoimintakäytännön ehtojen 

täyttymistä. lähetettyjä liiketoiminnan tukiaineistoja, joita ei tarkisteta eikä hyväksytä, saa käyttää ilman amwayn 

hyväksyntänumeroa. amway pidättää oikeuden tarkistaa nämä aineistot ja pyytää tekemään niihin muutoksia tai 

poistamaan ne käytöstä painavista syistä, esimerkiksi jos tuoteväittämää ei saa enää käyttää. amway ilmoittaa asiasta 

lähettäneelle alH:lle/alH-organisaatiolle ja perustelee päätöksen.

 alH:iden on varmistettava, että heidän myymänsä tai kampanjoimansa liiketoiminnan tukiaineisto täyttää tämän 

periaatteen sekä sovellettavien lakien ja säädösten vaatimukset. 
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iii.  Tapaamiset ja tapahtumat

1. Tapaamisen aikataulu ja Amwayn edustajien osallistuminen. amway voi koska tahansa pyytää kopiota alH:n 

järjestämän amway-aiheisen liiketoimintatapaamisen ohjelmasta. amwayn edustaja voi osallistua mihin tahansa 

tapaamiseen.

2.  alH:iden ja muiden esiintyjien, jotka osallistuvat tapaamisiin/tapahtumiin euroopan markkina-alueella, on 

noudetettava sovellettavan lainsäädännön kirjainta ja henkeä sekä kyseisen amway-toimipisteen käytäntöjä ja 

menettelytapoja sekä varsinkin tämän periaatteen sisältötandardeja riippumatta siitä, onko heidät rekisteröity 

alH:ksi tällä markkina-alueella. Tapaamiset/tapahtumat järjestävien alH:iden on varmistettava, että tapaamisessa/

tilaisuudessa esiintyvillä alH:illa ja muilla esiintyjillä on tämän periaatteen sisältöstandardien kopio.

 Tämä koskee kaikkia tapaamisia/tapahtumia riippumatta siitä, järjestetäänkö ne fyysisesti vai digitaalisesti.

3. Esitysten tallentaminen ALH-tapahtumissa. alH-tapahtumissa tehtyjen tallenteiden tai esitysten jakaminen 

edellyttää, että asianomainen henkilö tarkistaa ja hyväksyy ne sekä antaa suostumuksensa.

4. Keskeiset tapahtumat. keskeisinä tapahtumina pidetään alH:ille säännöllisesti neljännesvuosittain tai harvemmin 

järjestettyjä tapahtumia, joiden tarkoitus on tukea amway-liiketoimintaa ja jotka kestävät vähintään kaksi päivää.

 jokaista sellaista tapahtumaa pidetään keskeisenä, jonka lipun hinta on korkeampi kun alla olevassa taulukossa ilmoitettu.

 (a)   kaikki tärkeät tapahtumat on rekisteröitävä etukäteen; alH:ien/alH-organisaatioiden tulee esittää luettelo 

kaikista suoritusvuodelle suunnitelluista tärkeistä tapaamisista mahdollisimman pian, viimeistään suoritusvuoden 

alkuun mennessä. amway pidättää oikeuden pyytää lisätietoja tarpeen vaatiessa. jos esitys/rekisteröinti tehdään 

toistuvasti myöhässä ja/tai sitä ei tehdä/rekisteröidä, amway voi oman harkintansa mukaan päättää, voidaanko 

tärkeä tapahtuma järjestää.

 (b)  kaikissa tapaamisissa tulee näkyä amwayn ja järjestävän ryhmän tuotemerkit.  yhteisen tuotemerkin tulee käydä 

ilmi puheiden sisällöstä, tuote-esittelyistä, kylteistä ja muista medioista.

5.  Tapaamisen ehdot johtaville ALH:ille Bsm-standardien ja -käytännön yleisten ehtojen lisäksi seuraavat antavat 

puitteet platina-alH:ille, jotta he voivat täyttää velvollisuutensa kouluttaa ja motivoida alalinjan alH:ia amwayn 

kaupallisten periaatteiden kohdan 5.4 mukaisesti, jos he eivät ole yhteistyössä hyväksytyn Bsm-tarjoajan/alH-

tukiorganisaation kanssa.

 yleisesti ottaen tapaamiset on varattu alalinjan alH:ille, mutta ne voivat sisältää muita platina- ja ylempien tasojen 

alH:ia ja heidän alalinjojaan, jos he ovat samassa sponsorilinjassa.
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Markkina-alue

itävalta, Belgia, Tanska, suomi, ranska, saksa, italia, alankomaat,  

norja, portugali, espanja, ruotsi, sveitsi

Tšekin tasavalta, viro, unkari, latvia, liettua, puola, slovenia, slovakia

Bulgaria, kroatia, kreikka, romania, Turkki

Lipun hinta / osallistuja

100 euroa ilman alv:a

75 euroa ilman alv:a

50 euroa ilman alv:a



 vierailevien puhujien osallistumiseen muista los:ista tarvitaan amwayn lupa.

 (a) Kesto, toistuminen ja hinnoittelu (ilman viikkotapaamisia)

	 	 •						Seuraavantyyppisiä	 tapaamisia	 voidaan	 järjestää	 yhteensä	 enintään	 6	 vuodessa,	 edellyttäen	 että	

kumpiakaan ei järjestetä useammin kuin 4 kertaa vuodessa:

         1 koko päivä (kesto enintään 10 tuntia) ja/tai

         1 puoli päivää (kesto enintään 6 tuntia)

          jos esimerkiksi platina-alH päättää järjestää 4 koko päivän kestävää tapaamista, hän voi järjestää myös 2 

puoli päivää kestävää tapaamista yhden kalenterivuoden aikana.

	 	 			•						Lipun	maksimihinta	/	osallistuja

 

 (b) Esitys ja valtuutus 

	 	 •				Kirjallinen	 pyyntö	 tulee	 esittää	 Amwaylle	 1	 kuukausi	 ennen	 tapaamisen	 mainostamista,	 mukaan	 lukien	

seuraavat tiedot: 

	 	 •				päivämäärä,	 paikkakunta,	 pitopaikan	 nimi,	 vierailevat	 puhujat,	 esityslistan	 aiheet	 ja	 kaikkien	 kulujen	

yleiskuvaus sekä toimittajien tarjoukset.

	 	 •				Tapaamisen	 jälkeen	 järjestävän	 ALH:n	 täytyy	 esittää	 laskukopiot	 vahvistuksesi	 siitä,	 että	 voittoa	 ei	 tehty.	

mahdollinen voitto täytyy sijoittaa uudelleen laskemalla tulevien tapahtumien hintaa.

 (c) Palkkio ja lippujen takaisinosto 

	 	 •			Tapahtumia	mainostaville	ja/tai	lipunmyyntiä	tukeville	ALH:ille	ei	saa	maksaa	palkkiota.

	 	 •			BSM-käytännössä	ja	-vaatimuksissa	määritetyt	lippujen	takaisinostosäännöt	ovat	voimassa.

 (d)  minkäänlaisia analogisia tai digitaalisia liiketoiminnan tukimateriaaleja, mukaan lukien muille alH-

tukiorganisaatioille/Bsm-tarjoajille rekisteröidyt ja/tai valtuutetut, ei saa tarjota.  

6. Digitaalisille tapaamisille ja tapahtumille asetettavat erityisvaatimukset. jos tapaamisia ja/tai esityksiä 

järjestetään digitaalisesti, seuraavat vaatimukset on otettava huomioon:

	 •				Kaiken	 sisällön	 tulee	 täyttää	 Amwayn	 kaupallisten	 periaatteiden,	 Amwayn	 periaatteiden	 ja	 varsinkin	 tässä	

periaatteessa esitettyjen sisältöstandardien vaatimukset.

	 •					Kaiken	aineiston	ja	sisällön	tulee	soveltua	kyseiselle	markkina-alueelle.

	 •					Osallistujilta	saadaan	veloittaa	vain	kohtuullinen	osallustumismaksu.

	 •			Katso	myös	digitaalisen	viestinnän	vaatimusten	(DCS)	asiaankuuluvat	osat.
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Markkina-alue

itävalta, Belgia, Tanska, suomi, ranska, saksa, italia, 

alankomaat, norja, portugali, espanja, ruotsi, sveitsi

Tšekin tasavalta, viro, unkari, latvia, liettua, puola,  

slovenia, slovakia

Bulgaria, kroatia, kreikka, romania, Turkki

Maksimihinta
koko päivän kestävä tapahtuma /  
puoli päivää kestävä tapahtuma (ilman alv:a)

40 / 20 euroa

25 / 13 euroa

20 /10 euroa



B.  SiSäLTöSTANDARDiT

nämä standardit koskevat amway-liiketoimintaa esitteleviä alH:ita ja esiintyjiä. lisäksi niiden tarkoitus on tukea alH:ita ja 

alH-organisaatioita liiketoiminnan tukiaineistojen laatimisessa ja valmistelemisessa. standardeissa käsitellään niin useita 

aiheita, että kaikkia mahdollisia skenaarioita ei voida kattaa. monet tekijät vaikuttavat vaatimustenmukaisuuteen. niitä ovat 

esimerkiksi visuaalinen ulkoasu, tarkoitettu kohderyhmä, säädösten rajoitukset sekä alH-prospekteille ja alH:ille muodostuva 

vaikutelma.

yleisesti ottaen liiketoiminnan tukiaineistossa ei saa olla paikkansapitämättömiä, harhaanjohtavia, epätarkkoja tai väärän 

mielikuvan antavia väittämiä.

i. Amwayn liiketoimintamahdollisuuden positioiminen

amwayn liiketoimintamahdollisuuden esitteleminen alH-prospekteille vaikuttaa esittelevän alH:n ja koko liiketoiminnan 

maineeseen ja uskottavuuteen. alH-prospektien sekä alH:iden on ymmärrettävä amwayn, alH:n ja alH-organisaation 

roolit selkeästi ja täsmällisesti. prospekteille ja nykyisille alH:ille esitettävien väittämien on oltava rehellisiä ja täsmällisiä. 

ne eivät saa olla harhaanjohtavia.

esiintyjien on ilmoitettava olevansa alH:ita mahdollisimman pian. yhteydenpidon tarkoituksen on käytävä ilmi – amway-

tuotteiden myyminen ja/tai liiketoiminnan esitteleminen alH-prospekteille. kutsua myynti- ja markkinointisuunnitelmaan 

tutustumiseen ei saa yrittää verhoilla muuksi kutsuksi (lisätietoja on amwayn kaupallisten periaatteiden kohdassa 8).

1. Amwayn liiketoimintamahdollisuuden kuvaaminen. amway-liiketoiminta on esiteltävä mahdollisuutena ansaita myymällä 

tuotteita ja auttamalla muita tekemään samoin. (lisätietoja on amwayn kaupallisten periaatteiden säännössä 8.1.)

	 •	 		Amway-liiketoimintaa	saa	kutsua	vain	Amwayn	liiketoimintamahdollisuudeksi.

	 •	 		On	 kiellettyä	 käyttää	 Amway-liiketoiminnasta	 harhaanjohtavaa	 synonyymiä.	 Amway-liiketoimintaa	 ei	 saa	

positioida esimerkiksi seuraavasti: Työllistymismahdollisuus, sosiaalinen tapahtuma, markkinatutkimus, 

veroseminaari, talousseminaari, sijoitusseminaari.

	 •	 		Liiketoiminnan	 esitteleminen	 lähinnä	 henkisen	 kasvun	 ohjelmana	 esimerkiksi	 itsensä	 kehittämiseksi,	 avioliiton	

pelastamiseksi tai suhteiden perheenjäseniin tai muihin parantamiseksi eikä kannattavuuteen tähtäävänä 

liiketoimintana antaa siitä harhaanjohtavan kuvan, jonka mukaan liiketoiminnalle olisi tärkeintä jokin muu kuin 

voitollisuus.

	 •	 		Ei	 ole	 sallittua	 väittää	 tai	 antaa	 ymmärtää,	 että	 Amwayn	 Core	 Plan	 ja/tai	 liiketoiminta	 on	 menetelmä	

verovähennysten tai -helpotusten hankkimiseksi.

	 •	 		ALH-prospektille	on	tehtävä	selväksi,	että	pääasiallisena	sopimuspuolena	toimii	Amway	ja	että	ALH-organisaatiot	

eivät tarjoa mahdollisuutta vaan valinnaista koulutusta, opiskeluaineistoja ja yhteisön tukea.

2. Suunnitelman ja liiketoiminnan kehittämisen esitteleminen. amwayn Core planin sisältö: palkkio (ja sen hallinta), 

palkinnot (ja niiden hallinta), tunnustusten saaminen (ja niiden hallinta), amway-tuotteet, tuotekoulutus, tuotetuki ja 

jakelu. kun amwayn 

 Core plan esitellään, tasapainoisen liiketoiminnan merkitys on selitettävä selkeästi sekä noudattaen kaikkia amwayn 

ohjeita ja käytäntöjä. Tasapainoisen liiketoiminnan sisältö:

 (a)    ALH-tuotemyynti. on kerrottava, että asiakkaille myyminen on keino saada tuloja myyntikatteen avulla ja 

vaatimus lisäbonusten ansaitsemiseksi.

 (b)    Henkilökohtainen käyttö. oma käyttö on täsmennettävä keinoksi tutustua tuotteisiin ja saada omakohtaisia 

kokemuksia, joista voi olla hyötyä tuotteita myytäessä. Henkilökohtaisen käytön avulla saadut säästöt eivät ole 

ansioita, eikä niitä pidä esitellä sellaisina. ei ole sallittua antaa ymmärtää, että liiketoiminta on tukkuostokerhomaista. 

jos annetaan ymmärtää, että menestyksekäs amway-liiketoiminta voidaan rakentaa henkilökohtaisen käytön 

varaan, rikotaan käyttäytymissääntöjä, koska amwayn Core plan perustuu asiakkaisiin.
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 (c)     Sponsorointi. on korostettava, että sponsorointi mahdollistaa amwayn Core planin tarjoamien  

mahdollisuuksien maksimoimisen, mutta ansiot eivät perustu sponsoroimiseen. ei ole sallittua väittää tai 

antaa ymmärtää, että alH voi menestyä tai ansaita vain sponsoroimalla, koska tämä ei pidä paikkaansa. kun 

sponsoroimisesta kerrotaan, on korostettava sponsorin ja mahdolliset alH:n aiemman henkilökohtaisen kontaktin 

merkitystä.

3. Ajankäyttö ja vaivannäkö. ei ole sallittua väittää, että menestys taataan. jokainen alH saa päättää työtuntiensa 

määrän ja niiden ajoittamisen itse. pakollisia tapaamis- tai puhelukiintiöitä ei sallita.

4. Tiedot ja luvut. yleisesti ottaen tietojen täytyy soveltua markkina-alueelle ja lähteisiin.

 (a)   Yrityksen tiedot. yritystä kuvaavien tilasto-, vertailu- ja historiatietojen on vastattava amwayn tai alticor inc:n 

ilmoittamia tietoja. amwayn tai alticor inc:n luottamuksellisten ja/tai sisäisten tietojen käyttämistä missään 

muodossa tai välineessä ei sallita. väittämien, tilastotietojen, suorien lainausten ja muiden amway-liiketoimintaa 

tai -tuotteita kuvaavien tietojen on oltava paikkansapitäviä ja täsmällisiä. ne eivät saa olla harhaanjohtavia. 

lisäksi puheita ja äänitallenteita lukuun ottamatta kaikissa liiketoiminnan tukiaineistoissa käytettävissä 

tilastotiedoissa on mainittava tilastolähde ja sen päivämäärä.

 (b)  Perustajaperheet. devosin ja van andelin perheisiin saa viitata vain amway- ja alticor-konsernien  

omistajina. viittausten van andelin ja devosin perheiden yksityisiin projekteihin, liiketoimintoihin  

ja hyväntekeväisyyteen on perustuttava paikkansapitäviin tietoihin. ne on pidettävä selkeästi erillään  

amway- ja alticor-konserneista.

 (c)   Tilastotiedot. kaavioiden, visualisointien, lainausten ja viittausten tilastotietoihin on perustuttava  

tunnistettavissa oleviin, uskottaviin ja ajantasaisiin (korkeintaan kolmen vuoden ikäisiin) lähteisiin, ellei ole kyse 

historiatiedoista.

5. Aineiston laatu. kaikkien liiketoiminnan tukiaineistojen on annettava käyttäjälle ammattimainen ja miellyttävä 

visuaalinen ja tuntovaikutelma ja/tai kuuntelukokemus.

6. Amwayn tuottamat aineistot. kaikkia amwayn tuottamia aineistoja suojaa tekijänoikeus. niitä ei saa käyttää 

tai toisintaa osittain tai kokonaan ilman amwayn lupaa. jos liiketoiminnan tukiaineistoon sisällytetään amwayn 

tuottamaa aineistoa, liiketoiminnan tukiaineistossa on amwayn tuottaman aineiston jälkeen ilmoitettava laatimisvuosi 

ja laatinut toimipiste/markkina-alue.

7. Partner Store -myymälät. partner store -logojen tai -tuotekuvien käyttäminen edellyttää luvan hankkimista partner 

storelta amwayn kautta.

8. Tuotteiden kuvaileminen. amwayn tuotteita koskevien väittämien tulee olla sanatarkkoja lainauksia  

virallisista amway-lähteistä. niihin ei saa tehdä muutoksia. amwayn tuotteita koskevat väittämät saavat olla  

vain sanatarkkoja lainauksia virallisesta amway-kirjallisuudesta ja virallisista amway-sivustoista, jotka on hyväksytty 

ja tarkoitettu käytettäväksi kyseisellä markkina-alueella (lisätietoja on amwayn kaupallisten periaatteiden  

säännössä 4.4).

9. Suositusten ja menestystarinoiden tulee perustua suosittelijan vilpittömään mielipiteeseen, käsitykseen tai 

kokemukseen. niiden avulla ei saa esittää väittämiä, joita amway ei voi esittää laillisesti. suosituksen antamisesta, 

menestystarinan kertomisesta tai myönteisestä arviosta ei saa palkita muulla tavalla kuin antamalla tuotenäytteitä. 

jos suosituksen antajalla tai menestystarinan kertojalla ja amwayllä on keskinäinen yhteys ja yleisö ei ole tai  

sen ei oleteta olevan siitä tietoinen, yhteydestä on ilmoitettava. yhteys voi perustua tuotteiden saamiseen palkintona 

suosittelemisesta tai menestystarinan kertomisesta tai siitä, että suosittelija tai menestystarinan kertoja on  

alH. annettavien tietojen tulee olla selkeitä, helposti ymmärrettäviä ja väittämiä läheisesti vastaavia.
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10. Ansioista keskusteleminen

 (a)   Ansiot. kun ansioista kerrotaan suorasti tai epäsuorasti, on pitäydyttävä totuudessa ja annettava  

paikkansapitäviä tietoja vain amwayn Core planiin ja muihin amway palkkioihin perustuvista ansioista.

	 •	 	Ei	ole	sallittua	väittää,	että	ansiot	taataan.

  "Taloudellinen turva", "rikas", "varakas" ja "miljonääri" voivat tietyissä asiayhteyksissä olla kiellettyjä ilmauksia.

   Hyväksyttäviä ilmauksia ovat "taloudellisten tavoitteiden saavuttaminen", "taloudellinen joustavuus" tai 

"taloudellinen kasvu".

	 •	 	Ansioiden	väittäminen	jatkuviksi	 (tai	vastaavan	synonyymin	käyttäminen)	 ilman	tarvetta	ponnistella	 jatkuvasti	

ja/tai täyttää pätevyysvaatimuksia ei ole sallittua.

   kiellettyjä ilmauksia ovat "jatkuvat ansiot", "jatkuvat tulot”, "passiiviset tulot", "rojaltiansiot" tai "rojaltit". 

Hyväksyttäviä ilmauksia ovat "jatkuva" ja "pysyvä".

 (b)  Eläkkeelle jääminen. alH:t voivat nostaa liiketoimintansa tasolle, jonka ansiosta he voivat lopettaa entisen 

päivätyönsä ja siirtyä kokoaikaisiksi amway-liikkeenharjoittajiksi. on tehtävä selväksi, että amwayn Core 

planiin perustuva ansaitseminen vaatii aikaa ja työtä. amway-liiketoimintamahdollisuus ei takaa elinikäisiä 

tuloja. amway ei tarjoa eläkkeelle jäämistä perinteisessä mielessä, koska ansiotason säilyttäminen edellyttää 

pätevyyttä. ansioita voi saada niin pitkään kuin on olemassa myyntivolyymiä.

 (c)  Periminen. yksi amwayn Core planiin ominaisuuksista on se, että alH voi rakentaa merkittävän liiketoiminnan ja 

pitää sen tällä tasolla sekä siirtää sen perillisilleen tai muille edunsaajille. 

11. ALH-organisaation osallistuminen ja liiketoiminnan tukiaineiston ostaminen. liiketoiminnan tukiaineisto-

ohjelmaan osallistuminen ja liiketoiminnan tukiaineiston ostaminen on esiteltävä valinnaisena eikä pakollisena keinona 

kehittää amway-liiketoimintaa. osallistuminen voi auttaa liiketoimintaa menestymään, mutta se ei takaa sitä. ei ole 

sallittua antaa ymmärtää, että muun kuin amwayn virallisen uusille sponsoroiduille alH:ille tarkoitetun aineiston 

ostaminen on pakollista, jos haluaa ryhtyä alH:ksi.

12. Muut liiketoimintamahdollisuudet. liiketoiminnan tukiaineistossa saa esitellä vain amway-liiketoimintaa.

ii. Amwayn liiketoimintaympäristö

esiintyjien on korostettava, että amway-liiketoiminta tarjoaa yhtäläiset mahdollisuudet kaikille. Tämä merkitsee 

kaikkien ihmisten hyväksymistä riippumatta heidän henkilökohtaisista käsityksistään, poliittisista näkemyksistään, 

kansallisuuksistaan, etnisistä taustoistaan ja rodustaan.

1. Hengellinen/uskonnollinen viestintä. esiintyjät eivät saa

	 •	 	käyttää	esiintymislavaa	uskonnollisten	ja/tai	omien	yhteiskuntakäsitystensä	levittämiseen.

	 •	 väittää,	että	menestys	riippuu	tietystä	vakaumuksesta.

	 •	 suositella	tiettyjä	uskonnollisia	tai	hengellisiä	kirjoituksia	tai	käytäntöjä.

	 •	 järjestää	uskonnollisia	tilaisuuksia.

2. Moraalinen/sosiaalinen viestintä. ei ole sallittua esittää halventavia väitteitä amwaystä tai alticor inc:sta eikä niiden 

toimipisteistä, työntekijöistä, alH:sta tai muista alH-organisaatioista. ei ole sallittua käyttää liiketoimintaympäristöä 

muiden vakaumusta halventavien henkilökohtaisten vakaumusten ilmaisemiseen. ei ole sallittua kehottaa alH:ta 

rajoittamiaan yhteydenpitoaan tai katkaisemaan välejään sukulaisiinsa ja/tai ystäviinsä.

3. Poliittinen toiminta. esiintyjät eivät saa 

	 •	 käyttää	esiintymislavaa	poliittisten	näkemystensä	levittämiseen.

	 •	 	viitata	poliittisiin	näkemyksiin,	puolueisiin,	ehdokkaisiin	tai	virkoihin	nimitettyihin	poliitikkoihin.
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iii.  immateriaaliomaisuus

immateriaaliomaisuus perustuu luovaan työhön, jonka oikeudet joku omistaa ja jonka perusteella voidaan hakea patenttia ja 

jota esimerkiksi tekijänoikeudet tai tavaramerkki suojaa. alH ja alH-organisaatiot voivat käyttää amwayn tai jonkun muun 

immateriaaliomaisuutta vain, jos käyttäjällä on oikeus käyttää sitä. immateriaaliomaisuus voi olla musiikkia, kuvia, ääntä, 

videokuvaa, tekstiä, tavaramerkkejä, logoja tai muita teoksia.

1. Tekijänoikeuden suojaaman aineiston käyttäminen. Tekijänoikeuden suojaamaa aineistoa ovat esimerkiksi musiikki, 

kirjat, aikakauslehdet, artikkelit, muut kirjoitukset, niiden lyhennelmät ja käännökset, puheet, valokuvat, taideteokset 

(myös niiden verkossa julkaistut kuvat), sivustot, blogit, muu sosiaalisen median sisältö, videot, elokuvat, näytelmät, 

veistokset, rakennukset, 3d-muodot ja tietokoneohjelmistot.

 (a)  Amwayn luomien aineistojen käyttäminen. amwayn luomia, tekijänoikeuden suojaamia aineistoja ei saa käyttää 

hankkimatta ensin lupaa, elleivät ne ole peräisin amwayn hyväksymistä lähteistä.

 (b)   Kolmansien osapuolien luomien aineistojen käyttäminen. kolmannen osapuolen tekijänoikeuden suojaamaa 

aineistoa ei saa käyttää hankkimatta ensin kirjallista lupaa, lisenssiä tai muuta tekijänoikeuden omistaman 

suostumusta, ellei käyttämistä ole sallittu laissa. Tekijänoikeuden suojaaman aineiston käyttämiseksi hankittu 

kirjallinen lupa täytyy säilyttää ja esittää amwaylle pyydettäessä.

 (c)  Musiikkia koskeva erityishuomautus. liiketoiminnan tukiaineisto saa sisältää internetin kautta toistettavaa, 

suoratoistettavaa, tallennettua tai lähetettyä musiikkia vain, jos oikeuksienomistajalta on saatu lupa tai laki sallii 

käyttämisen. TallenneTun musiikin käyTTäminen edellyTTää monesTi useiTa lisenssejä. Hankittu kirjallinen 

lupa täytyy säilyttää ja esittää amwaylle pyydettäessä.

 Tekijänoikeuksien omistaja voi myöntää vain rajoitetut oikeudet tekijänoikeuden suojaamaan aineistoon. oikeuksia voidaan 

rajoittaa monella tavalla, esimerkiksi ajan, alueen, käyttötarkoituksen tai median suhteen,  siksi tekijänoikeuden suojaamaan 

aineistoon myönnetty lisenssi yhtä tilannetta varten ei välttämättä oikeuta käyttämään sitä toisessa tilanteessa. alH/alH-

organisaation täytyy varmistaa, että tekijänoikeuksien omistajan myöntämä lupa kattaa sen käyttämisen.

2. Oikeus julkisuusarvoon. oikeus julkisuusarvoon on henkilön oikeus hallita esimerkiksi ulkonäkönsä, nimensä, kuvansa, 

äänensä ja muiden ominaisuuksiensa käyttämistä julkisuudessa ja hyötyä siitä. alH:n/alH-organisaation tulee 

kunnioittaa muiden oikeutta julkisuusarvoon sekä noudattaa sovellettavaa lainsäädäntöä ja kyseisen henkilöiden 

vaatimuksia esimerkiksi lopettamalla kuvien käyttäminen. alH/alH-organisaatio ei saa edistää liiketoimintaansa toisen 

henkilön oikeuksien avulla pyytämättä häneltä ensin lupaa ja esittämällä tämän luvan pyydettäessä amwaylle.

3. Tavaramerkkien asianmukainen käyttäminen. alH/alH-organisaatio ei saa kopioida, jakaa tai muutenkaan käyttää 

kolmannen osapuolen, amway tai alticor inc:n tavaramerkkejä ilman omistajan myöntämää lisenssiä tai lupaa. kirjallinen 

lupa täytyy säilyttää ja esittää amwaylle pyydettäessä. amwayn tai alticorin tavaramerkkiä, logoa, tuotekuvia ja 

yritykseen liittyviä kuvia saa käyttäöä vain, jos ne ovat peräisin amwayn hyväksymistä lähteistä.

C. MUUTA

1.  alH:n on amwayn pyynnöstä esitettävä amwayn tarpeellisiksi katsomat asiakirjat, jotta varmistetaan näiden sääntöjen 

noudattaminen esimerkiksi muiden kuin alH-toimittajien, -julkaisijoiden, -tuottajien ja -jakelijoiden toimittamissa tiedoissa, 

joita alH:t ovat voineet käyttää liiketoiminnan tukiaineistojen lähteinä tai niiden myynninedistämisessä.

2.  yksikään henkilö, johon tätä periaatetta sovelletaan, ei saa auttaa ketään muuta kiertämään tätä käytäntöä. alH:t eivät 

saa suoraan tai epäsuorasti muiden kautta tuottaa tai myydä liiketoiminnan tukiaineistoja muille alH:lle eivätkä edistää 

niiden myyntiä tai hyötyä niistä, jos näitä periaatteita tai lakia ei noudateta.

3.  amway tutkii olosuhteet tai valitukset, joihin pohjautuen on syytä epäillä, että tätä periaatetta on rikottu amwayn 

kaupallisten periaatteiden 11. ja 12. luvun mukaisesti.


