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Політика по офісам Незалежних Підприємців Amway 
 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1 Дійсна Політика по офісам Незалежних Підприємців Amway (далі по тексту – Політика) вміщує 
положення щодо функціонування офісів,  які використовуються Незалежними  Підприємцями для 
ведення бізнесу Amway (далі по тексту – офіси НПА). Політика не поширюється на Привілейованих 
Учасників (ПУ). 

 
1.2 Положення дійсної Політики відповідає принципам ведення бізнесу прямого продажу. 

 
1.3 Дійсна Політика може бути змінена або доповнена. 

 
1.4 Політика доповнює Правила ведення бізнесу Amway та є невід`ємною частиною Договору НПА. 

 

2. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТА ПРАВИЛА ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ ТА РОБОТИ ОФІСУ НПА 

2.1 Офіс НПА - приміщення, призначене виключно для просування бізнесу Amway, яке знаходиться у 
законному володінні та розпорядженні оренди, власності і т.д.) у НПА, або у юридичної особи або 
зареєстрованого НПА, який є стороною за Договором надання послуг з ТОВ «Емвей Україна». 

 
2.2 Офіс НПА повинен бути приміщенням з дверима та стінками (перегородками), виготовленими 

повністю або частково з непрозорих матеріалів таким чином, щоб рекламні матеріали та продукція 
Amway, розміщені в офісі, було видно лише відвідувачам офісу. 

 
2.3 Відвідувачами офісу можуть бути партнери власника офісу НПА, його/її Клієнти та потенційні 

партнери (за умови, що цим потенційним партнерам була призначена зустріч у цьому офісі). 
Обслуговування НПА/Клієнтів з інших Ліній спонсорської підтримки можливе за письмовою 
згодою вищого Платинового Лідера даних НПА/Клієнтів. 

 
2.4 Використання вивісок, плакатів, інформаційних табличок та вказівників із зображенням торгової 

марки Amway або торгових марок продукції Amway на фасаді будівлі та/або всередині будівлі, де 
розташований офіс НПА, заборонено, крім тих, що були попередньо схвалені Компанією1. 

 

3. ОСНОВНЕ ПРИЗНАЧЕННЯ ОФІСУ НПА 
3.1 Адміністративна робота – розміщення та видача замовлень продукції Amway, прийом та відправка 

документів, отримання продукції Amway; 
 

3.2 Проведення презентацій щодо продукції та можливостей бізнесу Amway. ВАЖЛИВО: Усі зустрічі, 
що проводяться в офісі НПА, повинні здійснюватись відповідно до Української Політики щодо 
Навчальних матеріалів для бізнесу (Політика НМБ)   
 

3.3 Консультування НПА, Клієнтів та потенційних партнерів з питань продукції та бізнесу 
Amway, підписання Договору НПА, реєстрація у Компанії в індивідуальному порядку. 

 

4. ЗАБОРОНЕНІ ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ ОФІСУ НПА 
4.1 Складування продукції є порушенням пункту 4.18 Правил ведення бізнесу Amway; 
4.2 Використання офісу НПА для просування продукції та НМБ є порушенням пунктів 4.2, 

4.3.2 и 4.3.3 Правил ведення бізнесу Amway;     
4.3 Будь-яка інша діяльність, що не пов'язана з бізнесом Amway, та порушує пункт 4.14 Правил ведення 
бізнесу Amway; 

 
1 Детальніше див. Доповнення до дійсної Політики. 
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  4.4 Просування продукції Amway, що не представлена на українському ринку, є порушенням Політики 
щодо неавторизованої діяльності Незалежних Підприємців Amway (НПА) на невідкритих ринках; 
 

5. ІНШІ ОБОВ`ЯЗКИ ВЛАСНИКА АБО ОРЕНДАТОРА ОФІСУ 
 
НПА зобов'язується використовувати приміщення виключно для розміщення офісу НПА, а також: 
 
5.1 Не використовувати офіс НПА для будь-яких цілей чи діяльності, які є незаконними, небезпечними для 
третіх осіб та/або відвідувачів, які викликають шум, або які можуть завдати або заподіяти незручності, 
або завдати шкоди будь-якій іншій особі, яка знаходиться в будівлі, де розташований офіс НПА або в офісі 
НПА. 

 
5.2 Не зберігати в офісі НПА зброю, вибухонебезпечні, отруйні та легкозаймисті речовини та предмети 
(фарби, лаки, шини тощо). 

 
5.3 Забезпечити безперешкодний допуск до офісу НПА уповноважених представників ТОВ «Емвей 
Україна» з метою контролю за використанням офісу НПА відповідно до пунктів цієї Політики. 

 
5.4 Дотримуватись вимог пожежної безпеки, санітарних норм та інших вимог та правил, встановлених 
законодавством України, що застосовуються при веденні діяльності по бізнесу Amway в офісі НПА. 

 
5.5 НПА зобов'язаний негайно інформувати ТОВ «Емвей Україна» про отримання НПА будь-яких 
повідомлень, листів, приписів та вимог від органів влади та/або будь-яких організацій та/або інших третіх 
осіб, які можуть призвести до залучення ТОВ «Емвей Україна» до юридично значущих процесів та/чи 
юридичної відповідальності. 
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Доповнення щодо оформлення вивісок до Політики по офісам 
Незалежних  Підприємців Amway 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 
1.1. Даний Додаток містить положення щодо оформлення вивісок для офісів НПА; 
1.2. Доповнення щодо оформлення вивісок до Політики по офісам НПА відповідає принципам ведення 
бізнесу прямого продажу; 
1.3. Цей Додаток щодо оформлення вивісок до Політики по офісах НПА може бути змінений повністю або 
частково в будь-який момент на розсуд компанії Amway; 
1.4. Доповнення щодо оформлення вивісок до Політики в офісах НПА доповнює Правила ведення бізнесу 
Amway та є невід'ємною частиною Договору НПА. 

2. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО РЕКЛАМНОЇ КОНСТРУКЦІЇ ОФІСІВ НПА 
 
2.1. Встановлення та експлуатація рекламної конструкції допускається за наявності офісу НПА3; 
2.2. Рекламна конструкція не повинна прямо чи опосередковано формувати враження офіційної точки 
фізичної присутності компанії Amway і не повинна вводити в оману потенційних відвідувачів відповідно 
до вимог, описаних у пункті 3 «Технічні вимоги до рекламної конструкції»; 
2.3. Для отримання дозволу на встановлення та експлуатацію рекламної конструкції, необхідно 
заповнити Форму №1 та направити на погодження електронною поштою на адресу: 
ukraine_bcc@Amway.com; 
2.4. Встановлення та експлуатація рекламної конструкції допускаються за дотримання рекомендацій, 
зазначених у розділах 2, 3 та 4; 
2.5. Рекламна конструкція повинна відповідати вимогам законодавства України та рішенням місцевих 
органів влади, на території яких передбачається здійснювати встановлення та експлуатацію рекламної 
конструкції; 
2.6. Відповідальність за дотримання законодавства України та рішенням місцевих органів влади, 
зокрема, щодо зовнішньої реклами, залишається за Незалежним Підприємцем Amway; 
2.7. Встановлення та експлуатація рекламної конструкції допускаються на підставі договору з власником 
нерухомості, а також письмової згоди власника. Amway може затребувати ці документи при 
необхідності; 
2.8. Держмита та інші оплати, пов'язані з виробництвом, встановленням та експлуатацією рекламної 
конструкції, залишаються за Незалежним Підприємцем Amway. 

3. ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО РЕКЛАМНОЇ КОНСТРУКЦІЇ 
 
3.1. Рекламна конструкція може містити офіційний логотип Компанії з додаванням словосполучення 
«Офіс Незалежного Підприємця»; 
3.2. Для оформлення офісів Затверджених Продавців дозволяється використання логотипу навчальної 
організації разом із логотипом Компанії. При цьому обидва логотипи повинні розташовуватися на 
різному фоні або бути розділені вертикальною рисою або знаком «+». Логотип Компанії повинен завжди 
бути представлений першим (див. зображення 1) і бути як мінімум одного розміру з логотипом системи, 
але не менше;  
3.3. Загальний розмір рекламної конструкції не повинен перевищувати 600 мм у висоту та 2600 мм у 
довжину 
 

2 Рекламна конструкція: зовнішня реклама (вивіска), яка розміщується на зовнішніх поверхнях будівель, де 
розміщується офіс НПА. 
3 Компанія Amway залишає за собою право на власний розсуд приймати рішення про надання 
авторизації на розміщення вивіски для офісу НПА. 
4 У разі відсутності логотипу Компанії ця вимога не є обов'язковою
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3.4. Колірне рішення офіційного логотипу Компанії не може бути змінено; у виготовленні необхідно 
використовувати самоклеючу плівку ORACAL серія 8500, №070 чорний. Якщо вивіска на темному фасаді 
будівлі, лицьові частини літер залишаються білі, а торці чорні. 

4. ОСНОВНІ ВИМОГИ ТА ПРАВИЛА ЩОДО ВСТАНОВЛЕННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ 
ІНФОРМАЦІЙНОЇ ТАБЛИЧКИ5 

 
4.1. Встановлення та експлуатація інформаційної таблички (див. Додаток 1 та Додаток 2) допускається за 
наявності офісу НПА; 
4.2. Для отримання дозволу на встановлення та експлуатацію інформаційної таблички, необхідно 
заповнити Форму №1 та направити на погодження електронною поштою на адресу: 
ukraine_bcc@Amway.com; 
4.3. Інформаційна табличка повинна відповідати вимогам законодавства України та внутрішнім 
постановам суб'єкта України, на території якого передбачається встановлення та експлуатація 
інформаційної таблички; 
4.4. Відповідальність за дотримання законодавства України та рішенням місцевих органів влади 
залишається за Незалежним Підприємцем Amway; 
4.5. Інформаційна табличка повинна відповідати розмірам не більше 400 мм завдовжки та 600 мм у 
висоту; 
4.6. На інформаційній табличці має бути розміщена інформація про режим роботи офісу, а також 
реквізити  юридичної особи або ФОП, з якою укладено Договір про надання послуг; 
4.7. На інформаційній табличці має бути вказано режим роботи у форматі «Режим роботи офісу 
Незалежного Підприємця Amway» та будь-яка додаткова контактна інформація (номер телефону, ім'я 
Незалежного Підприємця тощо). 

5. ТЕРМІНИ ТА ПРОЦЕДУРА НАДАННЯ ЗАПИТУ ДЛЯ ОТРИМАННЯ ДОЗВОЛУ ТА 

ЕКСПЛУАТАЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ТАБЛИЧКИ 
5.1. Запит на узгодження встановлення та експлуатації рекламної конструкції та інформаційної таблички 
має бути наданий до офісу Amway Україна за 30 днів до початку експлуатації. Форму №1 запиту на 
авторизацію можна запросити в офісі Amway Україна. Запит на авторизацію повинен містити таку 
інформацію: ПІБ заявника, адреса установки, фотоматеріали за місцем встановлення, макети та інша 
інформація позначена у Формі №1, та має бути направлена до Компанії на електронну адресу 
ukraine_bcc@Amway.com; 
5.2. Авторизація Форми №1 дає дозвіл на використання логотипу Amway, виключно в тому форматі і 
лише з тією метою, яка передбачає Додаток з оформлення вивісок до Політики в офісах Незалежних 
Підприємців Amway та Форма №1; 
5.3. Для отримання дозволу на встановлення та експлуатацію рекламної конструкції та інформаційної 
таблички, офіс має бути оформлений згідно з Політикою по офісам Незалежних Підприємців 
 
 
 
 
 
 

 

5 Інформаційна табличка - це інформаційна конструкція, на якій нанесені: назва фірми та ІПН (ПП/ТОВ), графік 
роботи та інша інформація.
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 ЗОБРАЖЕННЯ 1 (приклад можливого розміщення тексту на рекламній конструкції для офісів  
Затверджених Продавців) 
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Форма №1 ЗАПИТ НА ОТРИМАННЯ ЗГОДИ ВСТАНОВЛЕННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ РЕКЛАМНОЇ 
КОНСТРУКЦІЇ ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ТАБЛИЧКИ З ЛОГОТИПОМ AMWAY: 

 
 

Ця авторизація відповідає Правилу 9.1, згідно з яким НПА можуть використовувати товарні знаки 
Amway і твори, захищені авторським правом, лише за попередньої письмової згоди Amway та 
відповідно до усіх умов, зазначених у ній. . На свій односторонній розсуд Amway залишає за собою 
право скасувати згоду на використання цієї інформації.  
 

 
ПІБ заявника    

 

 

Номер Договору НПА    

   Адреса встановлення та експлуатації рекламної конструкції та інформаційної таблички   
            
 

Розміри / Матеріал рекламної конструкції та інформаційної таблички 

 

 

 

Додаткові коментарі 
 

 

 

 

До заповненої форми необхідно додати макети рекламної конструкції та інформаційної таблички на 
фасаді будівлі та схеми їх розміщення на фасад. 

 
Я підтверджую своїм підписом, що вказана інформація є достовірною, і я прочитав/ла і зрозумів/ла умови, 
викладені в Додатку з оформлення вивісок до Політики в офісах Незалежних Підприємців Amway. З цими 
умовами згоден(а). 
Я також визнаю право Amway анулювати або відкликати авторизацію в будь-який час. 
 
Підпис: ______________________________/                                                            Дата: ________________ 

 
 

 
Заповнюєтья спеціалістом компанії ТОВ «Емвей Україна» 

 
Підписуючи цей запит на авторизацію, компанія Amway Україна надає Незалежному Підприємцеві 
Amway дозвіл на встановлення та експлуатацію рекламної конструкції та інформаційної таблички, 
суворо за призначенням та узгодженим форматом. 
 

______________________________________ Дата авторизації: _____________ 
(Підпис  спеціаліста відділу з правил ведення бізнесу) 



 

 

Офіс 
Незалежного Підприємця 

Amway 

 
ПІБ:    

 
 
 

Години роботи:    
 

 
 

Контактна інформація: 
 
 
 

 
 
 

 
 
 



 

 

   

   

  

  
 
 

 

Офіс 
Незалежного 

Підприємця 

Amway 


