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Η παρούσα πολιτικΗ εφαρμοζεται και ερμΗνεύεται σύμφωνα με τισ 
σύμβατικεσ δεσμεύσεισ μεταξύ των ABO/MeMBer Plus και των μεμονωμενων 
θύγατρικων τΗσ AMwAy στΗν εύρωπΗ (στΗν παρούσα πολιτικΗ αναφερονται 
ωσ «θύγατρικεσ τΗσ AMwAy»). Η παρούσα πολιτικΗ εφαρμοζεται σε ολεσ τισ 
αγορεσ τΗσ εύρωπΗσ οπού δραστΗριοποιούνται οι θύγατρικεσ τΗσ AMwAy με 
βασΗ το πλανο πωλΗσεων και μαρκετινγκ τΗσ AMwAy (βασικο πλανο) απο 
τΗν 1Η σεπτεμβριού 2020, εκτοσ απο τΗν ούκρανια, το Ηνωμενο βασιλειο 
και τΗν ιρλανδια. αύτΗ Η πολιτικΗ αντικαθιστα ολεσ τισ προΗγούμενεσ 
πολιτικεσ. προοριζεται για να σύμπλΗρωσει και οχι να αντικαταστΗσει τούσ 
κανονεσ δεοντολογιασ τΗσ AMwAy, καθωσ και αλλεσ πολιτικεσ τΗσ AMwAy, τα 
προτύπα και τούσ ορούσ τΗσ σύμβασΗσ μεταξύ των αβο και των θύγατρικων 
τΗσ AMwAy, πού σχετιζονται με αύτο το θεμα.

Η AMwAy διατΗρει το δικαιωμα να τροποποιει, να αλλαζει Η να αναθεωρει 
οποιονδΗποτε απο τούσ ορούσ αύτΗσ τΗσ πολιτικΗσ επιχειρΗματικού 
ύποστΗρικτικού ύλικού ανα πασα στιγμΗ, σύμφωνα με τΗν παραγραφο 1.3 των 
κανονων δεοντολογιασ τΗσ AMwAy.

ο ορισμός του επιχειρηματικού ύποστηρικτικού ύλικού ("εύύ") όπως χρησιμοποιείται σε αυτήν την πολιτική αφορά σε 

όλα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες (συμπεριλαμβανομένων, αλλά χωρίς περιορισμό, των επιχειρηματικών βοηθημάτων, 

βιβλίων, περιοδικών, πινάκων παρουσιάσεων και άλλου έντυπου υλικού, διαφημίσεων, υλικού ήχου, βίντεο ή ψηφιακών 

μέσων, όπως ιστοσελίδες, ηλεκτρονικά έντυπα, εφαρμογές για κινητά και άλλες συσκευές, συσκέψεις, συναντήσεις, και 

εκδηλώσεις και εκπαιδευτικά σεμινάρια και άλλα είδη υλικών και υπηρεσιών τα οποία 

(α) 	 έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την εξεύρεση και/ή την εκπαίδευση των υποψήφιων αβο, των πελατών ή των υποψήφιων 

πελατών των προϊόντων ή των υπηρεσιών της Amway, ή έχουν σχεδιαστεί για να υποστηρίξουν, να εκπαιδεύσουν, 

να παρέχουν κίνητρα και/ή να καταρτίσουν τους ABO/Member Plus, ή 

(β)  ενσωματώνουν ή χρησιμοποιούν ένα ή περισσότερα από τα εμπορικά σήματα ή τις εργασίες της Amway που 

προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα, ή 

(γ) 	 παρέχονται με οποιοδήποτε άλλο τρόπο με ρητή ή σιωπηρή αίσθηση συσχέτισης, σύνδεσης ή σχέσης με την Amway.

Η Amway θεωρεί ότι η χρήση του εύύ μπορεί να αποτελέσει ένα αποτελεσματικό εργαλείο στην ανάπτυξη μιας 

επιχείρησης Amway. Η χρήση των εργαλείων και των διδαχών που δημιουργούν και/ή προσφέρουν οι επιτυχημένοι ηγέτες 

ABO και οι οργανισμοί των ABO θα πρέπει να επιδρούν στις επιχειρήσεις Amway με τρόπο θετικό και ουσιαστικό. για την 

προώθηση αυτού του στόχου, η Amway έχει δημιουργήσει αυτή την πολιτική εύύ, η οποία θέτει τις προϋποθέσεις και τα 

πρότυπα που ισχύουν σε όλο το φάσμα του εύύ και για όλους τους αβο που ασκούν δραστηριότητα στην επιχείρησή 

τους Amway. Η πολιτική περιλαμβάνει τα εξής:

1.		 	 Πρότυπα	Προγράμματος, τα οποία περιέχουν τις υποχρεωτικές διαδικασίες και τις προϋποθέσεις που αφορούν στο εύύ, και

2.	  Πρότυπα	Περιεχομένου, τα οποία αναφέρουν λεπτομερώς τα πρότυπα και τις προϋποθέσεις που σχετίζονται με το 

εν λόγω θέμα, τα μηνύματα, το περιεχόμενο και το υλικό του εύύ.

οι ABO που ασκούν οποιαδήποτε δραστηριότητα σχετική με εύύ (π.χ. παραγωγή, προώθηση, πώληση και διανομή) 

πρέπει να εξασφαλίζουν ότι αυτές οι δραστηριότητες συμμορφώνονται με την παρούσα πολιτική (πρότυπα προγράμματος 

και πρότυπα περιεχομένου), καθώς και με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς και να εξασφαλίζουν επίσης, ότι όλες οι 

εγκρίσεις και οι άδειες που απαιτούνται για το εύύ έχουν ληφθεί πριν από τη διεξαγωγή τέτοιων δραστηριοτήτων.
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A.			 ΠΡΟΤΥΠΑ	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

I.		 	 Γενικοί	όροι	για	το	ΕΥΥ

1.	 Επιλεξιμότητα:	συνήθως, μόνο οι εγκεκριμένοι ABO - και για μία περίοδο χάριτος τα δύο τελευταία έτη απόδοσης 

- έχουν δικαίωμα να υποβάλουν εύύ και/ή να διοργανώνουν κύριες εκδηλώσεις σε μια αγορά όπως ορίζονται σε 

αυτά τα πρότυπα, εάν ισχύει ένα από τα ακόλουθα κριτήρια: ο ABO πρέπει  

 (1)    να είναι αναγνωρισμένος σε αυτήν την αγορά ως διευθυντικό διαμάντι, ή

 (2)    να είναι αναγνωρισμένος ως διευθυντικό διαμάντι σε μία ευρωπαϊκή αγορά και να έχει σημαντικά επιχειρηματικά 

συμφέροντα στην αγορά-στόχο, ή

 (3)    να είναι αναγνωρισμένος ως εστεμμένος πρεσβευτής σε οποιαδήποτε αγορά παγκοσμίως και ταυτόχρονα 

να είναι αναγνωρισμένος ως διακεκριμένο σμαράγδι στην ευρωπαϊκή περιφέρεια και να έχει σημαντικά 

επιχειρηματικά συμφέροντα στην αγορά-στόχο. ωστόσο, έγκειται στη διακριτική ευχέρεια της Amway να 

καθορίσει ποιος μπορεί να υποβάλει εύύ και/ή να διοργανώνει κύριες εκδηλώσεις.

2.	 Εγγύηση	Επιτυχίας.	οι ABO, οι οποίοι αποκομίζουν κέρδη από τη χρήση, την προώθηση, την πώληση ή τη διανομή 

εύύ, δεν πρέπει να προτείνουν ή να υπονοούν ότι η χρήση οποιουδήποτε εύύ αποτελεί εγγύηση επιτυχίας. Όλα τα 

υλικά εύύ κατ’ ελάχιστο πρέπει να περιλαμβάνουν αποποιήσεις ευθύνης που να αναφέρουν ότι

 (α)     η χρήση και η αγορά οποιουδήποτε τέτοιου υλικού είναι προαιρετική,

 (β)     η χρήση και η αγορά οποιουδήποτε τέτοιου υλικού δεν εγγυάται την επιτυχία, και

 (γ)    τα υλικά έχουν δημοσιευθεί ανεξάρτητα από την Amway. 

3.	 Εύλογες	δαπάνες,	χρήση	του	ΕΥΥ	και	συμμετοχή	σε	κάθε	είδους	Συνάντηση	/	Εκδήλωση.	κάθε ABO/Member 

Plus πρέπει να λαμβάνει αποφάσεις για την αγορά εύύ με βάση αυτό που θεωρεί απαραίτητο για την ανάπτυξη της 

δικής του επιχείρησης Amway. ωστόσο, η πώληση και η προώθηση του εύύ σε άλλους ABO/Member Plus πρέπει 

πάντα να γίνεται σε λογικό πλαίσιο.

 Η Amway θεωρεί ότι η πραγματοποίηση δαπανών σε εύύ που δεν είναι εύλογες και ανάλογες με τους προσωπικούς 

στόχους του κάθε ABO/Member Plus, με οικονομικές και επιχειρηματικές δυνατότητες και εύλογες προσδοκίες για 

κέρδη στην επιχείρηση Amway, είναι αντίθετη προς το συμφέρον τους, είναι επιβλαβής για τη φήμη της Amway και 

απειλεί τη δημόσια αντίληψη σχετικά με τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα της επιχείρησης Amway.

 3.1		Η πώληση εύύ σε υποψήφιους δεν επιτρέπεται.

 3.2  Προώθηση	ΕΥΥ	σε	νέους	ABO/Member	Plus. οι ακόλουθες προϋποθέσεις ισχύουν για όλο το υλικό εύύ 

εκτός από την περίπτωση των κύριων εκδηλώσεων. οι ABO δεν μπορούν να πωλούν ή να προωθούν την αγορά 

εύύ σε νέους ABO/Member Plus σε παράλογες ποσότητες. Η Amway θεωρεί ότι για κάθε επιχείρηση ABO/Member 

Plus ποσά που υπερβαίνουν τα ακόλουθα είναι παράλογα:

 3.3  Μέγιστη	δαπάνη	για	ΕΥΥ	μετά	την	εγγραφή	ενός	ABO/Member	Plus
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Αγορά

αυστρία, βέλγιο, δανία, φινλανδία, γαλλία, 
γερμανία, ιταλία, ολλανδία, νορβηγία,  
πορτογαλία, ισπανία, σουηδία, ελβετία

50 ευρώ 85 ευρώ 255 ευρώ

δημοκρατία της τσεχίας, εσθονία, ουγγαρία, 
λετονία, λιθουανία, πολωνία, σλοβενία, σλοβακία

35 ευρώ 65 ευρώ 195 ευρώ

βουλγαρία, κροατία, ελλάδα, ρουμανία, τουρκία 25 ευρώ 50 ευρώ 150 ευρώ

Πρώτες	δύο	
εβδομάδες

Για	καθέναν	
από	τους	τρεις	
πρώτους	μήνες

Συνολικά,	για	τους	
τρεις	πρώτους	
μήνες
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 δεν επιτρέπεται η συμμετοχή σε συνδρομητικά προγράμματα εύύ κατά τους πρώτους τρεις μήνες. επιτρέπεται η 

συμμετοχή σε προγράμματα παραγγελιών σε αναμονή, με την προϋπόθεση ότι η συμμετοχή μπορεί να διακοπεί 

οποτεδήποτε κατά βούληση και να επιστραφούν πλήρως όλα τα μη χρησιμοποιηθέντα αντικείμενα.

 συνδρομή: είναι το δικαίωμα να λαμβάνετε συχνά και/ή κατά περιόδους εύύ έναντι αμοιβής. παραγγελία σε 

αναμονή: εντολή αγοράς που καλύπτει επαναληπτικές παραδόσεις εύύ σε συγκεκριμένες ποσότητες, τιμές και 

χρονοδιάγραμμα.

4.	 Απόδειξη.	ο ABO που πουλά εύύ πρέπει να παρέχει στον αγοραστή ABO/Member Plus μία απόδειξη, όπου θα 

αναγράφεται 

  (α) ο προμηθευτής, 

  (β) η περιγραφή του πωληθέντος προϊόντος, 

  (γ) η αγορασθείσα ποσότητα και 

  (δ) η καταβληθείσα τιμή (συμπεριλαμβανομένου του φπα) και 

  (ε) τυχόν πρόσθετες πληροφορίες, εφόσον απαιτούνται από τους ισχύοντες νόμους.

5.	 Επιστροφή	χρημάτων/Επιστροφή	ΕΥΥ	για	τους	τελικούς	χρήστες.	οι αβο που πωλούν εύύ υποχρεούνται  

να κοινοποιούν με σαφήνεια τους όρους επιστροφής στους τελικούς χρήστες, πριν από την πώληση. αυτοί οι όροι 

πρέπει να συμμορφώνονται με όλους τους ισχύοντες νόμους και την παρούσα πολιτική εύύ.

	 5.1	 Η εγγύηση ικανοποίησης Amway και οι πολιτικές επιστροφής αγορών της Amway δεν ισχύούν όσον αφορά 

στο εύύ.

	 5.2	 οι πολιτικές επιστροφής για τον τελικό χρήστη δεν πρέπει σε	καμία περίπτωση να είναι λιγότερο ευνοϊκές από 

τις ακόλουθες:

	 (I)  το εύύ, με την εξαίρεση των εισιτηρίων, πρέπει να περιλαμβάνει την επιστροφή με εμπορικά εύλογους όρους για 

30 ημέρες μετά την πώληση του εύύ, με την προϋπόθεση ότι τα σχετικά αντικείμενα δεν έχουν χρησιμοποιηθεί 

και/ή ανοιχτεί.

 (II)  τα εισιτήρια που αγοράζονται για μία εκδήλωση μπορούν να επιστραφούν μέχρι 4 εβδομάδες πριν την 

πραγματοποίηση της εκδήλωσης. τα εισιτήρια για εκδηλώσεις πρέπει να επιστρέφονται πλήρως ανά πάσα 

στιγμή, εφόσον δεν πραγματοποιηθεί η εκδήλωση.

 (III)   Η επιστροφή θα πρέπει να καλύπτει το κόστος εισόδου στη συνάντηση/ εκδήλωση. Η επιστροφή δεν 

περιλαμβάνει τυχόν πρόσθετα έξοδα (π.χ. ταξίδια, γεύματα, ξενοδοχεία). τα έξοδα πρέπει να αναφέρονται με 

ευκρίνεια και να κατανέμονται καταλλήλως σε περίπτωση παροχής υπηρεσιών στέγασης.

 (IV)  Συνδρομές:	Όσοι αγοράζουν συνδρομές δικαιούνται επιστροφή χρημάτων για τους ολόκληρους μήνες για τους 

οποίους δεν χρησιμοποίησαν τις προπληρωμένες συνδρομές. 

 (V)  Ψηφιακό	περιεχόμενο:	οι αγοραστές δικαιούνται να λάβουν επιστροφή χρημάτων ή αντικατάσταση του εύύ 

βάσει των σχετικών τοπικών νόμων και κανονισμών.

 ο διοργανωτής της συνάντησης/ εκδήλωσης πρέπει να παρέχει μία διαδικασία επίλυσης διαφορών και να καθορίζει 

ένα αρμόδιο άτομο για τη διεκπεραίωση των επιστροφών εύύ και των επιστροφών χρημάτων. ο αγοραστής 

ενδέχεται να χρειάζεται να επιδείξει την απόδειξη αγοράς.

	 5.3	 Έλεγχος	 των	 όρων	 επιστροφής.	 κατόπιν αιτήματος της Amway, όλοι οι όροι επιστροφής θα πρέπει να 

υποβάλλονται για έλεγχο από την Amway μαζί με τα αποδεικτικά στοιχεία ότι η πολιτική έχει εφαρμοστεί και έχει 

κοινοποιηθεί με συνέπεια.

6.	 Προώθηση	και	αμοιβή	σχετικά	με	το	ΕΥΥ.	Ένας ABO δεν πρέπει

 (I)   να προωθεί, να προσφέρει αμοιβή σε έναν άλλο ABO/μέλος Plus, ή να λαμβάνει αμοιβή ή οποιοδήποτε όφελος 

σχετικό με την πώληση ή την προώθηση του εύύ που δεν συμμορφώνεται με τους κανόνες δεοντολογίας της 

Amway, την ευρωπαϊκή πολιτική εύύ και άλλες πολιτικές και πρότυπα της Amway.
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 (II)   να συμμετέχει σε οποιοδήποτε σύστημα προώθησης, αμοιβής ή πληρωμής σχετικό με το εύύ, που δεν 

συμμορφώνεται με τους ισχύοντες νόμους ή που μπορεί να βλάψει ή να υπονομεύσει τη φήμη και την πολύτιμη 

υπεραξία που σχετίζεται με το όνομα και την πνευματική ιδιοκτησία της Amway.

 (III)   να δηλώνει ή να υπονοεί ότι μια τέτοια δραστηριότητα αποτελεί μέρος της δραστηριότητας της Amway, ή ότι τα 

έσοδα ή άλλα οφέλη που προέκυψαν από αυτή τη δραστηριότητα αποκτήθηκαν μέσω της επιχείρησης Amway 

ή του βασικού πλάνου.

II.	Υποβολή	και	έλεγχος	του	ΕΥΥ			

Παρακαλούμε	σημειώστε	ότι αυτή η ενότητα δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση των συναντήσεων και των εκδηλώσεων. 

για τις συναντήσεις και εκδηλώσεις, δείτε την ενότητα ιιι της παρούσας πολιτικής. για τα ψηφιακά μέσα, δείτε επίσης τα 

πρότυπα Ψηφιακής επικοινωνίας (στη διεύθυνση www.amway.gr).

1.	 Διαδικασία	υποβολής.	Όλο το εύύ πρέπει να καταχωρείται με την υποβολή του στην Amway είτε σε ψηφιακή είτε σε 

έντυπη μορφή πριν από την προώθηση, την πώληση, τη διανομή ή οποιαδήποτε άλλη χρήση στην επιχείρηση Amway.

 κατόπιν αιτήσεως, οι αβο/οργανισμοί ABO πρέπει να παρέχουν στην Amway μια επισκόπηση όλου του εύύ από 

το οποίο προτίθενται να αποκομίσουν κέρδη, να προωθήσουν, να χρησιμοποιήσουν, να πουλήσουν ή να διανείμουν. 

 Η Amway θα καθορίσει τις πληροφορίες που πρέπει να αναγράφονται σε αυτήν την αίτηση. Η Amway, κατά τη 

διακριτική της ευχέρεια, μπορεί να αποφασίσει να περιορίσει τον αριθμό του προσφερόμενου εύύ σε οποιαδήποτε 

αγορά της.

2.	 Διαδικασία	ελέγχου.	το εύύ ελέγχεται και εγκρίνεται από την Amway ως ακολούθως:

	 (I) Όλο το εύύ προορίζεται για χρήση με υποψήφιους.

 (II) 	Όλο το εύύ αποσκοπεί στην προώθηση των προϊόντων της Amway, συμπεριλαμβανομένων των επιδείξεων 

προϊόντων και των ισχυρισμών για τα προϊόντα.

 (III)  Όλο το εύύ αποσκοπεί στην παρουσίαση της επιχειρηματικής ευκαιρίας της Amway και/ή του Core Plan 

(βασικού πλάνου).

 Η Amway διατηρεί το δικαίωμα να εξετάσει όλα τα άλλα υλικά που ορίζονται ως εύύ σε αυτήν την πολιτική, βάσει 

αξιολόγησης ανάλογα με την περίπτωση.  

3.		 Έγκριση.	μετά την υποβολή, η Amway θα ενημερώσει εγκαίρως τον αβο/οργανισμό ABO σχετικά με το υλικό που 

θα ελεγχθεί και θα εγκριθεί, καθώς και για το υλικό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς έλεγχο και έγκριση.

 3.1	οποιαδήποτε έγκριση παρέχει η Amway πρέπει να είναι γραπτή. Η έγκριση αποτελεί μία περιορισμένη, μη 

αποκλειστική, μη μεταβιβάσιμη άδεια για χρήση οποιασδήποτε ενσωματωμένης πνευματικής ιδιοκτησίας της Amway 

και/ή για την προώθηση του εύύ που περιλαμβάνει το όνομα ή τα σήματα της Amway.

 εκτός εάν ορίζεται άλλως ρητώς και γραπτώς, οποιαδήποτε τέτοια έγκριση και άδεια ισχύει μόνο για την αγορά (-ες) 

και τη χρονική διάρκεια που αναφέρει η έγγραφη έγκριση.

 3.2	 μετά από την έγκριση της Amway, θα υπάρχει μία ευδιάκριτη ένδειξη πάνω στο σχετικό εύύ που θα υποδεικνύει 

ότι το περιεχόμενο έχει ελεγχθεί και εγκριθεί και στη συνέχεια, η Amway θα δώσει ένα μοναδικό αριθμό έγκρισης (σε 

χώρο ή σε μορφή που θα ορίζει ειδικά η Amway στην επιβεβαίωση της έγκρισης).

	 Η έγκριση μπορεί να ανακληθεί από την Amway μόνο για σημαντικούς λόγους, π.χ. σε περίπτωση που δεν μπορεί 

να χρησιμοποιηθεί πλέον ένας ισχυρισμός προϊόντος. Η Amway θα ενημερώσει τον αβο/οργανισμό ABO και θα 

εξηγήσει τους λόγους της σχετικής απόφασης.

 3.3		ο έλεγχος και η έγκριση εύύ της Amway προϋποθέτει την τήρηση των κανόνων δεοντολογίας της Amway, της 

ευρωπαϊκής πολιτικής επιχειρηματικού ύποστηρικτικού ύλικού και των προτύπων και πολιτικών της Amway.

 το εύύ που έχει υποβληθεί και δεν πρόκειται να ελεγχθεί και να εγκριθεί, μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς τον 

αριθμό έγκρισης από την Amway. Η Amway διατηρεί το δικαίωμα να επανεξετάσει αυτά τα στοιχεία και να ζητήσει 
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την τροποποίηση και/ή την απόσυρσή τους για σημαντικούς λόγους, π.χ . σε περίπτωση που δεν μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί πλέον ένας ισχυρισμός προϊόντος. Η Amway θα ενημερώσει τον αβο/οργανισμό ABO και θα 

εξηγήσει τους λόγους της σχετικής απόφασης.

 οι ABO έχουν την ευθύνη να διασφαλίζουν ότι το περιεχόμενο του εύύ που προωθούν ή πωλούν είναι σύμφωνο με 

αυτήν την πολιτική, καθώς και με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς. 

III.		 Συναντήσεις	και	Εκδηλώσεις

1.	 Πρόγραμμα	συναντήσεων	και	συμμετοχή	 εκπροσώπων	 της	Amway.	ανά πάσα στιγμή, η Amway μπορεί να 

ζητήσει αντίγραφο του προγράμματος των επιχειρηματικών συναντήσεων του αβο που σχετίζονται με την Amway 

και ένας εκπρόσωπος της Amway μπορεί να παραστεί σε οποιαδήποτε συνάντηση του προγράμματος.

2.		 οι ABO καθώς και άλλοι ομιλητές που παρευρίσκονται σε συναντήσεις/ εκδηλώσεις σε μια ευρωπαϊκή αγορά πρέπει 

να συμμετέχουν με τρόπο σύμφωνο με το γράμμα και το πνεύμα των εφαρμοστέων νόμων, κανονισμών, κανόνων, 

πολιτικών και διαδικασιών της αντίστοιχης θυγατρικής της Amway, ειδικά με τα πρότυπα περιεχομένου αυτής της 

πολιτικής, ανεξάρτητα από το αν είναι εγγεγραμμένοι ABO στην εν λόγω αγορά. οι αβο που πραγματοποιούν 

συναντήσεις/ εκδηλώσεις πρέπει να εξασφαλίζουν ότι όλοι οι αβο και όλοι οι υπόλοιποι ομιλητές σε αυτές τις 

συναντήσεις/ εκδηλώσεις έχουν παραλάβει ένα αντίγραφο των προτύπων περιεχομένου αυτής της πολιτικής.

 αυτό ισχύει για όλα τα είδη συναντήσεων/ εκδηλώσεων, ανεξάρτητα από το αν πραγματοποιούνται φυσικά ή ψηφιακά.

3.	 Ηχογράφηση	 ομιλητών	 σε	 εκδηλώσεις	 ΑΒΟ.	 Η διανομή των ηχογραφήσεων από παρουσιάσεις που 

πραγματοποιούνται στις εκδηλώσεις των ABO, προϋποθέτει τον έλεγχο και την έγκριση αλλά και τη συγκατάθεση 

του προσώπου που ηχογραφείται η ομιλία του.

4.	 Κύριες	 Εκδηλώσεις.	 ως κύρια εκδήλωση ορίζεται οποιαδήποτε διοργάνωση απευθύνεται σε ABO, η οποία έχει 

σχεδιαστεί για να υποστηρίζει την επιχείρηση Amway, προγραμματίζεται τακτικά και πραγματοποιείται σε τριμηνιαία ή 

λιγότερο συχνή βάση και έχει ελάχιστη χρονική διάρκεια 2 ημέρες.

 οποιαδήποτε εκδήλωση θεωρείται κύρια εκδήλωση εάν η τιμή του εισιτηρίου είναι υψηλότερη από την τιμή, όπως 

αυτή αναφέρεται στον παρακάτω πίνακα.

	 (I)   Όλες οι κύριες εκδηλώσεις υπόκεινται σε προηγούμενη εγγραφή τους. οι αβο/ οργανισμοί ABO πρέπει να 

υποβάλουν μια λίστα με όλες τις κύριες εκδηλώσεις που έχουν προγραμματιστεί για ένα έτος απόδοσης μόλις 

αυτές είναι διαθέσιμες και το αργότερο, μέχρι την αρχή του έτους απόδοσης. εάν χρειάζεται, η Amway διατηρεί 

το δικαίωμα να ζητήσει σχετικές λεπτομέρειες. ωστόσο, σε περίπτωση επαναλαμβανόμενης καθυστερημένης 

υποβολής/ εγγραφής και/ή μη υποβολής/ εγγραφής, έγκειται στη διακριτική ευχέρεια της Amway να καθορίσει εάν 

μπορεί να πραγματοποιηθεί μία κύρια εκδήλωση.

 (II)  	Όλες οι συναντήσεις πρέπει να προβάλουν το λογότυπο της Amway και του οργανισμού.  τα λογότυπα πρέπει να 

είναι εμφανή στο περιεχόμενο των ομιλιών, στην έκθεση των προϊόντων, στις πινακίδες και σε διάφορα άλλα μέσα.

5.		 Όροι	της	Εκδήλωσης	για	τους	Ηγέτες	ABO.	εκτός από τους γενικούς όρους της πολιτικής και των προτύπων εύύ, 

οι ακόλουθοι όροι παρέχουν ένα πλαίσιο για τους πλατινένιους ABO ώστε να εκπληρώνουν πλήρως την υποχρέωσή 
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Αγορά
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Τιμή	εισιτηρίου	ανά	
συμμετέχοντα

100	Ευρώ	χωρίς	ΦΠΑ

75	Ευρώ	χωρίς	ΦΠΑ

50	Ευρώ	χωρίς	ΦΠΑ



τους να εκπαιδεύουν και να παρακινούν τους ABO κάτωθεν, όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 5.4  

των κανόνων δεοντολογίας της Amway, εάν δεν συνεργάζονται με αναγνωρισμένο πάροχο εύύ/ οργανισμό 

ύποστήριξης ABO.

 σε γενικές γραμμές, οι εκδηλώσεις προορίζονται για τους ABO κάτωθεν, αλλά ενδέχεται να περιλαμβάνουν και άλλους 

πλατινένιους αβο και αβο ανωτέρων επιπέδων και τους αβο των ομάδων τους κάτωθεν εάν βρίσκονται στην ίδια 

γραμμή αναδοχής.

 Η συμμετοχή προσκεκλημένων ομιλητών από άλλες γραμμές αναδοχής απαιτεί την έγκριση της Amway.

 (ι) Διάρκεια, Συχνότητα	και	Τιμολόγηση (εκτός των εβδομαδιαίων συναντήσεων)

  •      μπορεί να πραγματοποιηθεί το ανώτατο όριο των 6 εκδηλώσεων ετησίως από τα ακόλουθα είδη εκδηλώσεων, 

υπό την προϋπόθεση ότι κανένα είδος δεν θα πραγματοποιείται περισσότερες από 4 φορές το χρόνο:

        1 ολόκληρη ημέρα (μέγιστη διάρκεια 10 ωρών), ή/και

        μισή ημέρα (διάρκεια έως 6 ώρες)

         για παράδειγμα, ένας πλατινένιος ABO μπορεί να αποφασίσει να πραγματοποιήσει 4 ολοήμερες συναντήσεις, 

οπότε θα μπορούσε να πραγματοποιήσει ακόμα 2 εκδηλώσεις της μισής ημέρας εντός ενός ημερολογιακού έτους.

    •     μέγιστη τιμή εισιτηρίου ανά άτομο

	 (II)	 Υποβολή	και	Έγκριση	

  •    πρέπει να υποβληθεί στην Amway ένα γραπτό αίτημα 1 μήνα πριν από την προώθηση της εκδήλωσης, το 

οποίο να περιλαμβάνει και τις ακόλουθες πληροφορίες: 

    ημερομηνία, πόλη, όνομα της τοποθεσίας διεξαγωγής, προσκεκλημένοι ομιλητές, θέματα της ατζέντας και μία 

σύνοψη όλων των εξόδων, η οποία θα συνοδεύεται από τις προσφορές των προμηθευτών.

  •    μετά την εκδήλωση, ο διοργανωτής αβο πρέπει να υποβάλει αντίγραφα των τιμολογίων που θα επιβεβαιώνουν 

ότι δεν πραγματοποιήθηκαν κέρδη. οποιοδήποτε κέρδος θα πρέπει να επανεπενδυθεί για να μειώσει το 

εισιτήριο για την επόμενη εκδήλωση/εκδηλώσεις.

	 (III)	 Αμοιβές	και	επιστροφή	του	τιμήματος	των	εισιτηρίων	

  •    καμία αμοιβή δεν μπορεί να καταβληθεί σε ABO που προωθούν τις εκδηλώσεις ή/και βοηθούν στην πώληση 

εισιτηρίων.

  •     οι κανόνες επιστροφής του τιμήματος των εισιτηρίων ισχύουν όπως ορίζονται σε αυτές τις πολιτικές και 

πρότυπα εύύ.

	 (IV)  δεν μπορεί να προσφερθεί κανένας άλλος τύπος αναλογικού ή ψηφιακού εύύ, συμπεριλαμβανομένων αυτών 

που είναι εγγεγραμμένοι ή/και εγκεκριμένοι για άλλους οργανισμούς ύποστήριξης ABO/ παρόχους εύύ.  

6.	 Ειδικές	 προϋποθέσεις	 για	 Ψηφιακές	 Συναντήσεις	 και	 Εκδηλώσεις.	 σε περίπτωση που πραγματοποιούνται 

συναντήσεις και/ή παρουσιάσεις με τη χρήση ψηφιακής τεχνολογίας υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, πρέπει να 

λαμβάνονται υπόψη τα εξής:
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Αγορά

αυστρία, βέλγιο, δανία, φινλανδία, γαλλία, γερμανία, ιταλία, 

ολλανδία, νορβηγία, πορτογαλία, ισπανία, σουηδία, ελβετία

δημοκρατία της τσεχίας, εσθονία, ουγγαρία, λετονία, 

λιθουανία, πολωνία, σλοβενία, σλοβακία

βουλγαρία, κροατία, ελλάδα, ρουμανία, τουρκία

Μέγιστη	τιμή
ολοήμερη εκδήλωση / εκδήλωση μισής ημέρας 
(χωρίς φπα)

40	/	20	Ευρώ

25	/	13	Ευρώ

20	/	10	Ευρώ



 •    Όλο το περιεχόμενο που χρησιμοποιείται πρέπει να είναι σύμφωνο με τους κανόνες δεοντολογίας της Amway και 

τις πολιτικές της Amway, ειδικότερα με τα πρότυπα περιεχομένου της παρούσας πολιτικής.

 •     Όλα τα υλικά και το περιεχόμενο που παρουσιάζονται πρέπει να ισχύουν στις αγορές.

 •    οι συμμετέχοντες μπορούν να καταβάλουν μόνο μία λογική τιμή για τη συμμετοχή τους.

 •    ανατρέξτε επίσης στις σχετικές ενότητες των προτύπων Ψηφιακής επικοινωνίας (DCs).

B.	ΠΡΟΤΥΠΑ	ΠΕΡιΕχΟΜΕνΟΥ

αυτά τα πρότυπα προορίζονται για χρήση των ABO και των ομιλητών που εκπροσωπούν την επιχείρηση Amway. 

επιπλέον, προορίζονται για να υποστηρίξουν τους αβο και τους οργανισμούς των ABO στην προετοιμασία και τη 

δημιουργία του εύύ. ενώ τα πρότυπα αυτά καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, είναι αδύνατο να διευκρινιστούν και 

να συμπεριλάβουν κάθε πιθανό σενάριο. πολλοί παράγοντες καθορίζουν τη συμμόρφωση, όπως τα οπτικά μέσα που 

χρησιμοποιούνται, το πλαίσιο, το κοινό στο οποίο αποσκοπούν, οι περιορισμοί των κανονισμών και η γενική εντύπωση 

που αφήνουν σε ένα υποψήφιο ή σε έναν ABO/Member Plus.

σε γενικές γραμμές, το εύύ υπό οποιαδήποτε μορφή δεν μπορεί να περιλαμβάνει ψευδείς, παραπλανητικές, ανακριβείς 

ή απατηλές δηλώσεις.

I.		 Τρόπος	παρουσίασης	της	Επιχειρηματικής	Ευκαιρίας	της	Amway

ο τρόπος με τον οποίο η επιχειρηματική ευκαιρία της Amway παρουσιάζεται στους υποψήφιους έχει σημαντικό αντίκτυπο 

στη φήμη και αξιοπιστία του παρουσιαστή ABO και γενικότερα στην επιχείρηση. είναι σημαντικό οι υποψήφιοι και οι ABO/

Member Plus να κατανοούν με σαφήνεια και ακρίβεια τους ρόλους που διαδραματίζουν η Amway, ο ABO και ο οργανισμός 

των ABO. οι δηλώσεις των υποψηφίων και των άλλων αβο/Member Plus πρέπει να είναι ειλικρινείς, ακριβείς και να μην 

παραπλανούν.

τα άτομα που πραγματοποιούν τις παρουσιάσεις πρέπει να κάνουν γνωστή την ιδιότητά τους ως ABO, το συντομότερο 

δυνατόν. είναι απαραίτητο να διασαφηνίζεται ο σκοπός της επαφής - δηλαδή η πώληση των προϊόντων Amway και/ή η 

εισαγωγή των υποψηφίων στην επιχείρηση. Η πρόσκληση για να παρακολουθήσει κανείς το βασικό πλάνο δεν μπορεί να 

αποκρύπτεται/συγκαλύπτεται (δείτε επίσης τους κανόνες δεοντολογίας της Amway, παράγραφο 8).

1.	 Μιλώντας	για	την	Επιχειρηματική	Ευκαιρία	της	Amway. Η επιχείρηση Amway πρέπει να παρουσιάζεται ως μία 

ευκαιρία για να κερδίσει κανείς εισόδημα μέσω της πώλησης προϊόντων και βοηθώντας τους άλλους να κάνουν το 

ίδιο. (δείτε επίσης τους κανόνες δεοντολογίας της Amway, παράγραφο 8.1).

 •  Η επιχείρηση Amway δεν θα πρέπει να αναφέρεται ως κάτι άλλο από την επιχειρηματική ευκαιρία της Amway.

 •  δεν επιτρέπεται η χρήση οποιουδήποτε παραπλανητικού συνώνυμου της Amway. μερικά παραδείγματα 

λανθασμένης αναφοράς της επιχείρησης Amway: ευκαιρία για μια θέση υπαλλήλου, κοινωνική εκδήλωση, 

έρευνα αγοράς, φορολογικό, χρηματοδοτικό ή επενδυτικό σεμινάριο.

 •   Η παρουσίαση της επιχείρησης κυρίως ως ένα πρόγραμμα αυτο-βελτίωσης, π.χ. για να βελτιώσετε τον 

εαυτό σας, να σώσετε το γάμο σας ή να βελτιώσετε τις σχέσεις με την οικογένειά σας και άλλους, αντί για μία 

επιχείρηση που πραγματοποιεί κέρδη, είναι μια ψευδή δήλωση σχετικά με την επιχείρηση, υπονοώντας ότι η 

κύρια δραστηριότητα στην επιχείρηση είναι κάτι άλλο εκτός από τη δημιουργία κέρδους.

 •  Η δήλωση ή η υπόνοια ότι το βασικό πλάνο και/ή η επιχείρηση είναι μίας μέθοδος μείωσης ή απαλλαγής φόρων 

δεν επιτρέπεται.

 •  πρέπει να γίνεται σαφές στον υποψήφιο ότι η Amway είναι ο κύριος συμβατικός φορέας και ότι οι οργανισμοί 

των ABO δεν είναι αυτοί που παρέχουν την ευκαιρία, αλλά προσφέρουν προαιρετικά εκπαιδευτικό υλικό και 

υλικό κατάρτισης, καθώς και την υποστήριξη της κοινότητας τους.
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2.	 Παρουσίαση	του	Πλάνου	/	Ανάπτυξη	Επιχείρησης. το βασικό πλάνο περιλαμβάνει: αμοιβές (και η διαχείρισή του), 

ανταμοιβές (και η διαχείρισή του), αναγνώριση (και η διαχείριση του), προϊόντα της Amway, εκπαίδευση προϊόντων, 

υποστήριξη προϊόντων, διανομή. κατά την παρουσίαση του βασικού πλάνου, ο ρόλος μιας ισορροπημένης 

επιχείρησης πρέπει να εξηγείται με ακρίβεια και σύμφωνα με όλες τις οδηγίες, τις κατευθυντήριες γραμμές, τις 

διαδικασίες και τις πολιτικές της Amway. μια ισορροπημένη επιχείρηση περιλαμβάνει:

 (I)	 	Πωλήσεις	προϊόντων	από	τους	ΑΒΟ. Η πώληση προϊόντων σε πελάτες πρέπει να δηλώνεται ως ένας τρόπος 

για να κερδηθεί άμεσα εισόδημα μέσω του κέρδους λιανικής και ως προϋπόθεση για την απόκτηση πρόσθετων 

αμοιβών.

 (II)	 	Προσωπική	 χρήση	 προϊόντων. Η προσωπική χρήση πρέπει να χαρακτηρίζεται ως ένας τρόπος για να 

γνωρίσει κανείς τα προϊόντα και να αποκτήσει προσωπική εμπειρία που θα του είναι χρήσιμη κατά την πώλησή 

τους. τα χρήματα που εξοικονομούνται μέσω της προσωπικής χρήσης δεν αποτελούν εισόδημα και δεν πρέπει 

να αναφέρονται με αυτόν τον τρόπο. το να υπονοεί κανείς ότι η επιχείρηση είναι μια λέσχη χονδρικής πώλησης 

δεν είναι επιτρεπτό. το να υπονοεί κανείς ότι μια επιτυχημένη επιχείρηση Amway μπορεί να αναπτυχθεί 

αποκλειστικά από την προσωπική κατανάλωση προϊόντων, είναι αντίθετο προς τους κανόνες δεοντολογίας, 

καθώς η ύπαρξη πελατών αποτελεί ουσιαστικό στοιχείο του βασικού πλάνου.

 (III)	 	Αναδοχή. πρέπει να δίνεται έμφαση στο ότι η αναδοχή επιτρέπει τη μεγιστοποίηση των ευκαιριών του βασικού 

πλάνου, αλλά ότι το εισόδημα δεν κερδίζεται από τη δραστηριότητα της αναδοχής. Η δήλωση ή η υπόνοια ότι 

ένας ABO/Member Plus μπορεί να είναι επιτυχημένος ή να κερδίζει εισόδημα μόνο από την αναδοχή άλλων αβο 

είναι λάθος και δεν επιτρέπεται. εξηγώντας για την αναδοχή, πρέπει να τονίζεται η σημασία μιας προηγούμενης 

ή υπάρχουσας προσωπικής επαφής μεταξύ του αναδόχου και του υποψήφιου.

3.	 χρόνος	και	προσπάθεια.	δηλώσεις ή παρουσιάσεις που εγγυώνται την επιτυχία δεν επιτρέπονται. κάθε ABO/

Member Plus έχει απόλυτη ελευθερία να καθορίσει πόσες και ποιες ώρες επιθυμεί να εργάζεται. δεν επιτρέπονται 

δηλώσεις για αναλογίες υποχρεωτικών ραντεβού, τηλεφωνικών κλήσεων, κλπ.

4.	 Γεγονότα	και	μεγέθη.	γενικά, τα γεγονότα και οι πηγές από τις οποίες προέρχονται πρέπει να ισχύουν για την αγορά 

για την οποία προορίζονται.

	 (I)  Πληροφορίες	για	την	εταιρεία.	τα στοιχεία των στατιστικών, των ταξινομήσεων και του ιστορικού της εταιρείας 

θα πρέπει να είναι συνεπή και να μη διαφέρουν από αυτά που εμφανίζει σήμερα η Amway ή η Alticor Inc. Η 

χρήση αποκλειστικών και/ή εμπιστευτικών πληροφοριών της Amway ή της Alticor Inc. σε οποιαδήποτε μορφή 

ή μέσο δεν επιτρέπεται. οτιδήποτε, συμπεριλαμβανομένων των δηλώσεων, των στατιστικών στοιχείων, των 

άμεσων προσφορών και άλλων πληροφοριών που χρησιμοποιούνται για την προώθηση της επιχείρησης ή των 

προϊόντων Amway, πρέπει πάντα να είναι ειλικρινή, ακριβή και να μην παραπλανούν. επιπλέον, με εξαίρεση 

τις ομιλίες και τις ηχογραφήσεις, όλο το εύύ που περιέχει στατιστικά στοιχεία πρέπει, στο σημείο χρήσης, να 

αναφέρει τόσο την πηγή, όσο και την ημερομηνία της στατιστικής.

 (II)  Οικογένειες	 των	 ιδρυτών.	 αναφορές στις οικογένειες DeVos και Van Andel μπορούν να γίνουν μόνο σε 

συνδυασμό με το ιδιοκτησιακό καθεστώς της Amway και των μητρικών εταιρειών της Alticor. αναφορές σε 

οποιαδήποτε ιδιωτικά έργα, επιχειρήσεις και φιλανθρωπικά έργα των οικογενειών Van Andel και DeVos πρέπει 

πάντα να είναι ακριβείς και να κάνουν σαφή διάκριση μεταξύ αυτών και της Amway και των μητρικών εταιρειών 

της Alticor.

 (III)	 	Στατιστικά	 στοιχεία.	 γραφικές εργασίες, οπτικά μέσα και αναφορές σε στατιστικά στοιχεία πρέπει να 

τεκμηριώνονται από μια αναγνωρισμένη, αξιόπιστη και υπάρχουσα πηγή (όχι παλαιότερα των 3 χρόνων), εκτός 

εάν έχουν ιστορικό χαρακτήρα.

5.	 Ποιότητα	του	υλικού.	Όλο το εύύ πρέπει να έχει μια επαγγελματική και ευχάριστη οπτική, απτή και/ή ακουστική 

εμπειρία για το χρήστη.

6.	 Υλικά	που	παράγει	η	Amway.	Όλα τα υλικά που παράγει η Amway προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα 

και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται ή να αναπαράγονται καθ’ ολοκληρία ή εν μέρει χωρίς την έγκριση της 
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Amway. εάν τα υλικά που παράγει η Amway χρησιμοποιούνται σε εύύ, πρέπει να συμπεριλαμβάνεται μία σημείωση 

μετά από τα υλικά παραγωγής-Amway στο εύύ, που να αναφέρει το έτος δημιουργίας και το όνομα της θυγατρικής/

αγοράς του τα έχει παράγει.

7.	 Συνεργαζόμενα	Καταστήματα.	πριν χρησιμοποιήσετε τα λογότυπα ή εικόνες προϊόντων από τα συνεργαζόμενα 

καταστήματα, πρέπει να αποκτήσετε την άδεια για την προβλεπόμενη χρήση από τα συνεργαζόμενα καταστήματα 

μέσω της Amway.

8.	 Περιγραφή	προϊόντων.	οι ισχυρισμοί για τα προϊόντα της Amway πρέπει να λαμβάνονται αυτολεξεί από επίσημες 

πηγές της Amway και δεν μπορούν να τροποποιηθούν με κανέναν τρόπο. οι δηλώσεις για προϊόντα της Amway 

θα πρέπει να μεταφέρονται αυτολεξεί από επίσημα έγγραφα της Amway και από επίσημες ιστοσελίδες της Amway 

και να διαθέτουν έγκριση για χρήση στην σχετική αγορά (δείτε επίσης τους κανόνες δεοντολογίας της Amway, 

παράγραφο 4.4) 

9.	 Οι	Υποστηρικτικές	απόψεις	και	Μαρτυρίες	πρέπει να αντανακλούν την ειλικρινή γνώμη, πεποίθηση ή εμπειρία 

του ατόμου που τις κάνει. δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν για να προβάλουν ισχυρισμούς που η Amway 

δεν επιτρέπεται εκ του νόμου να κάνει. δεν μπορεί να παρασχεθεί κανενός είδους αμοιβή σε αντάλλαγμα για μία 

υποστηρικτική άποψη, μαρτυρία ή θετική άποψη, με εξαίρεση την παροχή δειγμάτων προϊόντων. εάν υπάρχει υλική 

συναλλαγή μεταξύ του προσώπου που παρέχει την υποστηρικτική άποψη ή τη μαρτυρία και της Amway και αυτή 

η υλική συναλλαγή δεν είναι γνωστή ή δεν είναι αναμενόμενη από το κοινό, η συναλλαγή πρέπει να κοινοποιηθεί. 

μια υλική συναλλαγή μπορεί να περιλαμβάνει το γεγονός ότι το άτομο έλαβε δωρεάν προϊόντα με αντάλλαγμα να 

παρέχει μια υποστηρικτική άποψη ή μαρτυρία ή το πρόσωπο που παρέχει την υποστηρικτική άποψη ή μαρτυρία να 

είναι ABO/Member Plus. οι κοινοποιήσεις πρέπει να είναι ξεκάθαρες, εμφανείς, καταφανείς, ευανάγνωστες και να 

αναγράφονται κοντά στους ισχυρισμούς.

10.	 Σχετικά	με	τα	κέρδη

 (I) 	Εισόδημα.	οι άμεσες ή έμμεσες αναφορές σχετικά με τα κέρδη πρέπει να είναι ειλικρινείς, ακριβείς και να μην 

παραπλανούν και πρέπει να αντικατοπτρίζουν μόνο το διαθέσιμο εισόδημα ή αυτό που κερδίζεται μέσω του 

βασικού πλάνου και άλλων προγραμμάτων παροχής κινήτρων που προσφέρει η Amway.

  •  οποιαδήποτε αναφορά ότι το εισόδημα είναι εγγυημένο ή εξασφαλισμένο δεν επιτρέπεται:

  ανάλογα με το πλαίσιο οι ακόλουθοι χαρακτηρισμοί μπορεί να μην είναι αποδεκτοί "οικονομική ασφάλεια", 

"πλούσιος", "πλούτος" και "εκατομμυριούχος".

  Αποδεκτοί	 χαρακτηρισμοί:	 "επίτευξη των οικονομικών σας στόχων", "οικονομική ευελιξία", ή 

"οικονομική ανάπτυξη".

  •  Η περιγραφή του εισοδήματος ως συνεχές (ή οποιουδήποτε συνώνυμου) χωρίς την αναφορά σε συνεχείς 

προσπάθειες και/ή την επίτευξη κριτηρίων δεν επιτρέπεται.

  Μη	αποδεκτοί	χαρακτηρισμοί:	"υπολειμματικό εισόδημα", "παθητικό εισόδημα", "έσοδα από δικαίωμα 

εκμετάλλευσης" ή "δικαίωμα εκμετάλλευσης". Αποδεκτοί	χαρακτηρισμοί: “εισόδημα με διάρκεια” και 

“εισόδημα με συνέχεια”.

 (II)	 	Συνταξιοδότηση.	οι αβο μπορούν να αναπτύξουν την επιχείρησή τους σε ένα επίπεδο που θα τους επιτρέψει 

να εγκαταλείψουν την τρέχουσα απασχόλησή τους για να εργαστούν στην επιχείρησή τους με πλήρες 

ωράριο. πρέπει να γίνεται σαφές ότι η παραγωγή εισοδήματος μέσω του βασικού πλάνου απαιτεί χρόνο και 

προσπάθεια. Η επιχειρηματική ευκαιρία της Amway δεν εγγυάται εισόδημα για μια ζωή. Η Amway δεν προσφέρει 

"συνταξιοδότηση" με την παραδοσιακή έννοια του όρου, γιατί προϋποθέτει την κατάκτηση επιτευγμάτων για τη 

διατήρηση των κερδών. Η επιχείρηση μπορεί να παράγει εισόδημα εφόσον πραγματοποιεί πωλήσεις.

 (III)	 	Κληρονομιά.	Ένα από τα χαρακτηριστικά του βασικού πλάνου είναι η ικανότητα ενός ABO να αναπτύσσει και 

να διατηρεί μια πραγματική επιχείρηση και στη συνέχεια, μπορεί να τη μεταβιβάσει στους κληρονόμους ή τους 

δικαιούχους του. 
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11.	 Συμμετοχή	στον	οργανισμό	των	ΑΒΟ	και	αγορά	του	ΕΥΥ.	Η συμμετοχή σε ένα πρόγραμμα εύύ και η αγορά εύύ 

πρέπει να παρουσιάζονται ως προαιρετική πράξη και όχι ως ένα απαραίτητο στοιχείο για την ανάπτυξη μιας επιχείρησης 

Amway. Η συμμετοχή αυτή μπορεί να βοηθήσει στην ανάπτυξη μιας επιτυχημένης επιχείρησης, ωστόσο δεν αποτελεί 

εγγύηση. Η αναφορά ότι η αγορά οποιουδήποτε υλικού, εκτός από το επίσημο υλικό της Amway που προορίζεται για 

τους νέους ABO/Member Plus ώστε να εγγραφούν ως ABO/Member Plus δεν επιτρέπεται.

12.	 Άλλες	επιχειρηματικές	ευκαιρίες.	το εύύ δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για να προωθεί οποιουδήποτε άλλου είδους 

επιχειρηματική ευκαιρία εκτός από αυτήν της επιχείρησης Amway.

II.	 Περιβάλλον	της	Επιχείρησης	Amway

οι παρουσιαστές πρέπει να προωθούν την επιχείρηση Amway ως μία ισότιμη επιχειρηματική ευκαιρία - είναι μια επιχείρηση 

για όλους. μια επιχείρηση για όλους σημαίνει αποδοχή όλων των ανθρώπων, ανεξάρτητα από τις προσωπικές και πολιτικές 

τους πεποιθήσεις, την υπηκοότητα, την εθνικότητα και τη φυλετική τους προέλευση.

1.	 Επικοινωνία	πνευματικών/θρησκευτικών	πεποιθήσεων.	οι παρουσιαστές δεν επιτρέπεται:

 •  να χρησιμοποιούν τη σκηνή ως πλατφόρμα για να προωθούν θρησκευτικές και/ή προσωπικές κοινωνικές πεποιθήσεις.

 • να υποστηρίζουν ότι η επιτυχία εξαρτάται από την κατοχή συγκεκριμένων πεποιθήσεων.

 •  να προτείνουν συγκεκριμένα θρησκευτικά ή πνευματικά δόγματα και πρακτικές.

 • να διεξάγουν τελετές λατρείας.

2.	 Επικοινωνία	ηθικών/κοινωνικών	θεμάτων.	παραποιημένες δηλώσεις σχετικά με την Amway, την Alticor Inc., οποιαδήποτε 

από τις θυγατρικές της, τους υπαλλήλους, τους ABO ή άλλους οργανισμούς ABO δεν επιτρέπονται. Η χρήση της επιχειρηματικής 

πλατφόρμας για την έκφραση προσωπικών πεποιθήσεων που υπονομεύουν τις πεποιθήσεις των άλλων δεν επιτρέπεται. Η 

ενθάρρυνση ενός ABO να περιορίσει την επαφή ή να διακόψει τις σχέσεις με την οικογένεια και/ή τους φίλους δεν επιτρέπεται.

3.	 Επικοινωνία	πολιτικών	θεμάτων. οι παρουσιαστές δεν επιτρέπεται: 

 •  να χρησιμοποιούν τη σκηνή ως πλατφόρμα για να προωθούν πολιτικές πεποιθήσεις.

 •   να αναφέρουν τις προτιμήσεις τους σχετικά με συγκεκριμένες πολιτικές απόψεις, κόμματα, υποψηφίους ή 

εκλεγμένους κυβερνητικούς αξιωματούχους.

III.	Πνευματική	ιδιοκτησία

Η πνευματική ιδιοκτησία είναι ένα δημιουργικό έργο για το οποίο κάποιος έχει δικαιώματα και για το οποίο κάποιος μπορεί  

να υποβάλει αίτηση για δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικό σήμα, κλπ. Ένας ABO/Member 

Plus και οι οργανισμοί ABO μπορούν να χρησιμοποιούν πνευματική ιδιοκτησία, μόνο της Amway ή κάποιου άλλου, εφόσον 

έχουν εξασφαλίσει τα δικαιώματα χρήσης. 

Η πνευματική ιδιοκτησία μπορεί να περιλαμβάνει μουσική, εικόνες, ηχητικά μέσα, βίντεο, κείμενο, εμπορικά σήματα, λογότυπα 

ή άλλα έργα.

1.	 χρήση	 υλικού	 με	 δικαιώματα	 πνευματικής	 ιδιοκτησίας.	 τα υλικά που προστατεύονται από δικαιώματα 

πνευματικής ιδιοκτησίας περιλαμβάνουν, χωρίς περιορισμό, μουσική, βιβλία, περιοδικά, άρθρα και άλλα συγγράμματα, 

συμπεριλαμβανομένων αποσπασμάτων και μεταφράσεων, ομιλιών, φωτογραφιών, καλλιτεχνικών εργασιών όπως 

εικόνες στο διαδίκτυο, ιστοσελίδες, blogs και άλλα δημοσιεύματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, βίντεο, ταινίες, 

θεατρικά, γλυπτά, κτίρια, σχήματα τρισδιάστατης μορφής και λογισμικό ηλεκτρονικών υπολογιστών.

 (I)  	χρήση	 υλικών	που	 έχει	 δημιουργήσει	 η	Amway. τα υλικά που προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα  

που παράγει η Amway δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται χωρίς προηγούμενη άδεια, εκτός εάν έχουν ληφθεί 

από εγκεκριμένες πηγές, όπως αυτές καθορίζονται από την Amway.
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 (II)	 		χρήση	υλικών	που	έχουν	δημιουργήσει	τρίτα	μέρη.	τα υλικά που προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής 

ιδιοκτησίας που παράγουν τρίτα μέρη δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται χωρίς προηγούμενη έγγραφη ανάθεση, 

άδεια ή άλλη εκχώρηση από τον κάτοχο των πνευματικών δικαιωμάτων ή εκτός αν η χρήση τους επιτρέπεται 

από τους ισχύοντες νόμους. Η έγγραφη άδεια που έχει αποκτηθεί για τη χρήση υλικού που προστατεύεται από 

πνευματικά δικαιώματα πρέπει να διατηρείται και να παραδίδεται στην Amway κατόπιν αιτήματός της.

 (III)	 	Μια	ειδική	σημείωση	σχετικά	με	τη	μουσική.	Η μουσική που αναπαράγεται, μεταβάλλεται, παίζεται, εκτελείται, 

εγγράφεται, αναμεταδίδεται ή αναμεταδίδεται σε ζωντανή ροή μέσω του διαδικτύου δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε 

συνδυασμό με εύύ χωρίς την ανάλογη έγγραφη ανάθεση, άδεια ή άλλη εκχώρηση του κατόχου ή βάσει των νόμων 

που επιτρέπουν τη χρήση. απαιτούνται περισσοτερεσ απο μια αδειεσ για τΗ χρΗσΗ εγγεγραμενΗσ 

μούσικΗσ. οποιαδήποτε έγγραφη άδεια έχει αποκτηθεί πρέπει να διατηρείται και να παραδίδεται στην Amway 

κατόπιν αιτήματός της.

 Ένας κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων μπορεί να παρέχει μόνο περιορισμένα δικαιώματα για τη χρήση υλικών που 

προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα. αυτά τα δικαιώματα μπορεί να επιδέχονται διάφορους περιορισμούς, 

όπως, μεταξύ άλλων χρονική διάρκεια, τρόπος χρήσης, επικράτεια ή μέσα ενημέρωσης. ως εκ τούτου, η άδεια χρήσης 

υλικού που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα μπορεί να επιτρέπεται σε μια περίπτωση, αλλά η χρήση του 

ίδιου υλικού μπορεί να μην επιτρέπεται σε μία άλλη περίπτωση. ο αβο/οργανισμός ABO είναι υπεύθυνος για την 

επιβεβαίωση ότι η χρήση του υλικού που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα καλύπτεται από την άδεια που έχει 

χορηγηθεί από τον κάτοχο των πνευματικών δικαιωμάτων.

2.	 Δικαιώματα	δημοσιότητας.	το «δικαίωμα δημοσιότητας» ενός ατόμου είναι το δικαίωμά του να ελέγχει και να επωφελείται 

από την εμπορική χρήση των δικών του χαρακτηριστικών, συμπεριλαμβανομένου του ονόματός του, της εικόνας, της φωνής 

ή άλλων πτυχών της ταυτότητάς του. Ένας ABO/οργανισμός αβο αναμένεται να σέβεται τα δικαιώματα της δημοσιότητας 

των άλλων και να συμμορφώνεται με όλους τους ισχύοντες νόμους και να συμμορφώνεται με τα αιτήματα των ατόμων να 

σταματήσουν να χρησιμοποιούν τα χαρακτηριστικά τους, π.χ. εικόνες, σχέδια ή μοντέλα, κλπ. Ένας αβο/οργανισμός αβο 

δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιεί τα δικαιώματα δημοσιότητας ενός άλλου ατόμου για να προωθεί την επιχείρησή του χωρίς 

προηγουμένως να λάβει γραπτή άδεια από αυτό το άτομο και να την παραδώσει στην Amway κατόπιν αιτήματός της.

3.	 Σωστή	 χρήση	 των	Εμπορικών	Σημάτων.	ο ABO/οργανισμός αβο δεν επιτρέπεται να αντιγράφει, να διανέμει ή να 

χρησιμοποιεί με οποιονδήποτε άλλο τρόπο εμπορικά σήματα τρίτων μερών, της Amway ή της Alticor χωρίς την προηγούμενη 

κατάλληλη έγγραφη ανάθεση, άδεια ή άλλη εκχώρηση από τον κάτοχο των εμπορικών σημάτων. Η έγγραφη άδεια που έχει 

αποκτηθεί πρέπει να διατηρείται και να παραδίδεται στην Amway κατόπιν αιτήματός της. τα εταιρικά εμπορικά σήματα και 

τα γραφικά των λογοτύπων που κατέχει η Amway ή η Alticor, οι φωτογραφίες προϊόντων και οι εικόνες που σχετίζονται με 

την εταιρία πρέπει να λαμβάνονται μόνο από εγκεκριμένες εταιρικές πηγές, όπως αυτές καθορίζονται από την Amway.

Γ.		 ΔιΑΦΟΡΑ	ΘΕΜΑΤΑ

1.		 κατόπιν αιτήματος της Amway, ένας ABO πρέπει να αναπαράγει τα σχετικά έγγραφα που απαιτούνται από την Amway 

για να επαληθεύσει τη συμμόρφωση με τους παρόντες κανόνες, καθώς και τις πληροφορίες σχετικά με προμηθευτές, 

εκδότες, παραγωγούς και διανομείς που δεν είναι ABO, με τους οποίους ο ABO μπορεί να σχετίζεται για να αποκτήσει ή να 

προωθήσει το εύύ.

2.	 κανένα άτομο το οποίο αφορά αυτή η πολιτική δεν θα υποστηρίξει ή δεν θα βοηθήσει οποιοδήποτε άλλο άτομο να 

καταστρατηγήσει αυτήν την πολιτική. οι ABO δεν επιτρέπεται, άμεσα ή έμμεσα μέσω άλλων ατόμων, να παράγουν, να 

προωθούν, να πωλούν ή να αποκομίζουν κέρδη από πωλήσεις οποιουδήποτε εύύ σε άλλους ABO κατά παράβαση 

αυτής της πολιτικής ή του ισχυόντων νόμων.

3.	 Η Amway θα διερευνήσει τις περιπτώσεις ή τις καταγγελίες που υποδεικνύουν ενδεχόμενη παραβίαση της εν λόγω 

πολιτικής σύμφωνα με τις ενότητες 11 και 12 των κανόνων δεοντολογίας της Amway.


