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Amway on tietoinen siitä, että yhä useammat ALH:t 
käyttävät yhteisöllistä mediaa – FACEBOOK™, MIXI™, 
TWITTER™, MYSPACE™, LIVEJOURNAL™, YOUTUBE™ 
jne. – olemaan yhteydessä muiden kanssa. 
Auttaakseen ALH:ia saamaan mahdollisimman suuren 
hyödyn pyrkimyksistään yhteisöllisessä mediassa  
ja samalla noudattamaan Amwayn kaupallisia 
periaatteita, Amway on luonut tämän 
toimintaperiaatteen yhteisöllisen median käyttöä 
varten.
Tämä toimintaperiaate ei muuta nykyisiä sääntöjä, vaan 
auttaa soveltamaan niitä yhteisöllisen median käytössä. 
Se on johdonmukainen nykyisten henkilökohtaista 
liiketoiminnan harjoittamista koskevien 
Toimintaperiaatteiden kanssa.

 OLE YKSISELITTEINEN, AITO JA REHELLINEN

Ole aina totuudenmukainen ja täsmällinen. Muiden 
harhaanjohtaminen tai perättömien ja väärien väitteiden 
esittäminen sekä epärehellinen tai laiton toiminta voi 
vahingoittaa omaa liiketoimintaasi ja Amwayn mainetta. 
Jos olet avoin, rehellinen ja yksiselitteinen, saat 
todennäköisemmin uskollisia seuraajia. Anna ihmisten 
selkeästi ymmärtää kuka olet. Kerro avoimesti että olet 
ALH, kun asiaa sinulta kysytään tai heti kun keskustelet 
Amway-liiketoiminnasta.

  OLE ASIALLINEN JA LUOTETTAVA.  
TARJOA LISÄARVOA

Kerro tarinasi mielenkiintoisella ja totuudenmukaisella 
tavalla. Ajattele positiivisia näkökulmia, joita haluat 
kirjoituksillasi esittää perheellesi, ystävillesi ja muulle 
kohdeyleisölle. Tee viesteistäsi ja kommenteistasi 
merkityksellisiä niille, joille ne kohdistat – kirjoita/puhu 
asioista, joihin saat vastakaikua yleisöltäsi.
Lisää arvoa keskusteluun. Jos haluat tuoda 
asiantuntemuksesi esille, vältä kovaa myyntipuhetta.
Tutkimukset osoittavat, että mainostemput ja retoriikka 
sammuttavat lukijoiden mielenkiinnon.
Osoita arvosi jakamalla tietosi. Tarjoa yksinkertaisia  

ja tarkkoja neuvoja. Antamalla rakentavia neuvoja, voit 
luoda luotettavuutta lukijoidesi kesken.

 AMWAYN LOGOJEN JA TUOTEKUVIEN KÄYTTÄMINEN

Amwayn logojen, tuotelogojen tai tuotekuvien 
käyttäminen yhteisöllisen median kommunikoinnissa  
on sallittua vain Amwaylta etukäteen hankitun luvan 
perusteella.

 OMAN SIVUSTON NIMEÄMINEN

Amwayn tuotemerkkien, -nimien tai tavaramerkkien 
käyttö ei ole sallittua oman sivuston nimeämisen 
yhteydessä. Suosittelemme, että käytät omaa nimeäsi.
Sinua verkosta etsivien ihmisten on paljon helpompi 
muistaa nimesi kuin jokin nokkela keksitty nimi.
Hyväksyttäviä, esim.: ”Maija Meikäläisen kauneussivut” 
Ei hyväksyttäviä, esim. ”Maija Meikäläisen ARTISTRY® 
-kauneussivut” (Tuotenimen luvaton käyttö).

  ÄLÄ HAE SPONSOROITAVIA VERKOSSA

Älä käytä yhteisöllistä mediaa uusien ALH:ien 
sponsoroimiseen, koska se voi tuntua ihmisistä 
vastenmieliseltä ja vahingoittaa oman maineesi lisäksi 
muiden ALH:ien ja Amwayn mainetta.
Jos esittelet liiketoimintamahdollisuutta, tee se 
suljetussa ympäristössä eli siten, että vain ystäväsi tai 
seuraajasi näkevät julkaisusi.

 ASIAKKAIDEN ETSIMINEN

Asiakkaiden etsimistä verkossa koskevat samat 
säännöt kuin liiketoimintamahdollisuuden esittämistä 
verkossa.
Kaikki asiakkaiden etsiminen tulee tapahtua suljetussa 
ympäristössä, jotta voidaan varmistaa Amwayn 
markkinointisääntöjen noudattamista.
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Yhteisöllisellä medialla tarkoitetaan erilaisia verkkotyökaluja, joita käytetään jakaamaan tietoa 
mielenkiinnonkohteistaan, mielipiteistään, tietämyksestään, kokemuksistaan ja näkemyksistään.
Työkalut edistävät verkostoitumista sekä vuorovaikutusta ja keskustelua ihmisryhmien välillä. 
Nämä työkalut ovat esim. blogeja, viestitauluja, foorumeja, podcasteja, videoiden ja valokuvien 
jakelupalveluita, mikroblogeja ja yhteisöpalveluita.
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 LIIKETOIMINTA- JA TUOTEVÄITTEET

Liiketoiminta- ja tuoteväitteiden on oltava virheettömiä 
ja oikeaksi todistettuja. Ainoastaan ajankohtaista ja 
tarkkaa Amwayn julkaisemaa/tuottamaa liiketoiminta- 
ja tuotetietoa saa käyttää.

 TIETOSUOJA-ASETUKSET

Yhteisöllisessä mediassa tietosuoja-asetukset voidaan 
säätää siten, että voit rajoittaa kuka näkee valokuvasi, 
profiilisi, päivityksesi ja kuka voi seurata sinua. Amway 
suosittelee, että säädät tietosuoja-asetuksesi siten, 
että vain ystävät ja tiimisi jäsenet voivat nähdä 
päivityksesi.
Joitakin sivustoja, kuten TWITTER, käytetään julkista 
tiedonjakamista varten. Käyttäessäsi tällaisia avoimia 
foorumeita, noudata Amwayn kaupallisia periaatteita 
Amwayn ja oman maineesi suojelemiseksi. Voit laittaa 
oman verkkosivustosi osoitteen profiiliisi, mutta jos jaat 
Amwayhin liittyvää tietoa, muista käyttää yksityistä 
viestitoimintoa, jos julkaisu johtaa kyselyihin tuotteiden 
myynnistä tai liiketoimintamahdollisuudesta.

 ERI LINJOJEN KANSSA KOMMUNIKOINTI

Saatat törmätä yhteisöllisessä mediassa muiden 
sponsorointilinjojen tai koulutusorganisaatioiden 
ALH:iin.
Näissä tilanteissa suosittelemme, että kysyt neuvoa 
ylälinjaltasi. Älä käytä yhteisöllistä mediaa omasta 
sponsorointilinjastasi tai koulutusorganisaatiostasi 
väittelemiseen tai keskustelemiseen äläkä lähetä 
viestejä suoraan muille ALH:ille näihin liittyen.

 VIDEOT

Älä käytä mitään Amwayn immateriaalioikeuksia missään 
materiaalissa, erityisesti videoissa, jotka ovat muun tahon 
kuin Amwayn tuottamia ilman, että Amway on etukäteen 
tarkistanut ja hyväksynyt materiaalin käytettäväksi 
yhteisöllisessä mediassa liiketoimintaasi liittyen. Älä lataa 
YouTubeen videoita, joissa käytetään Amwayn 
immateriaalioikeuksia ja joita Amway ei ole hyväksynyt ja 
jotka voivat olla virheellisiä tai harhaanjohtavia.
Kolmannen osapuolen aineeton omaisuus: ALH:t saavat 
käyttää tekijänoikeussuojattua aineistoa, 
tavaramerkkejä, kauppanimiä, palvelumerkkejä tai 
muuta kolmannen osapuolen aineetonta omaisuutta 
vasta saatuaan luvan ja/tai lisenssin aineettoman 
omaisuuden omistajalta.

ALH vastaa itse kaikista aineettoman omaisuuden 
käyttämisestä aiheutuvista seurauksista, kuten 
kolmannen osapuolen esittämistä vaatimuksista 
ALH:ta, Amwayta, sen kumppaneita tai muita osapuolia 
vastaan, joiden syynä on se, että ALH käyttää 
aineetonta omaisuutta. ALH ei pidä Amwayta tai sen 
kumppaneita vastuullisina seurauksista tai 
kustannuksista, jotka aiheutuvat aineettoman 
omaisuuden käyttämisestä.

 MAINE, MAINE, MAINE!

Yhteisöllinen media on hyväksi Amwayn – ja sinun – 
maailmanlaajuiselle maineelle.
Jos noudatat tätä ohjeistusta sekä Amwayn kaupallisia 
periaatteita, yhteisöllinen media voi edistää mainettasi 
kuten myös Amway maailmanlaajuista mainetta.
Lisätietoja ja käytännön esimerkkejä saat oppaasta 
Yhteisöllisen median käytännöt Euroopassa, jonka 
löydät osoitteessa www.amway.fi.

 VAATIMUSTEN NOUDATTAMATTA JÄTTÄMINEN

Amway tutkii olosuhteet tai valitukset, joihin pohjautuen 
on syytä epäillä että tätä Toimintaperiaatetta on rikottu 
Amway kaupallisten periaatteiden 11. kappaleen 
mukaisesti.
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