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Демонстрація та продаж XS 

Політика щодо демонстрації та продажу XSTM 

 
Дана політика стосується лише НПА. Привілейований Учасник не може організовувати заходи згідно даної 

політики. 
Згідно Правилу 4.3.3, незважаючи на Правило 4.3.4 Правил ведення бізнесу Amway та на додаток до нього, НПА 

можуть демонструвати і продавати/просувати продукцію XS, з дотриманням умов, викладених нижче, за умови 

отримання попереднього дозволу від Amway.  

Презентація XS під час різних заходів і в різних місцях має бути сконцентрована на залученні уваги до продукції, 

завдяки чому можна буде просувати продукт, а також залучати клієнтів і потенційних покупців. 

  

Відповідні місця і заходи 

Відповідні заходи включають різні типи розважальних присвячених спорту та фітнесу заходів чи на відкритому 

повітрі, чи в приміщенні, наприклад, велосипедний спорт, BMX, кайтсерфінг, вейкборд, скейтборд, лижний спорт, 

сноубординг, Freeride, Freestyle, паркур і т.д., а також різні типи інших розважальних заходів, таких як фестивалі, 

концерти, тематичні вечірки. 

 

Відповідні місця включають бари/паби, ресторани, спортивні клуби та аналогічні заклади на тимчасовій основі 

(для вищеописаних заходів) або на постійній основі, а також регулярні місцеві споживацькі ярмарки і виставки. 

 

Лінійка спортивного харчування XS SPORTS NUTRITION може демонструватися та продаватися/просуватися 

лише на тимчасових заходах, присвячених спорту, а також в спортивних клубах. 

 

Amway залишає за собою право прийняття остаточного рішення щодо того, які заходи, ярмарки і місця 

вважаються відповідними. 

Будь ласка, переконайтеся у тому, що у день проведення заходу конкуруючі напої не демонструються та не 

продаються.  

 

НПА повинен володіти або контролювати заклад, в якому передбачається демонстрація та продаж продукції XS. 

НПА несе відповідальність за здійснення демонстрації та продажу продукції XS в дозволенному місці у 

відповідності до всіх Правил та Політик компанії Amway. 

 

Процес подачі та отримання дозволу: Заповнена та підписана форма Запиту на надання дозволу та інша 

необхідна інформація подаються в компанію Amway Україна мінімум за 14 днів до передбачуваної дати початку 

заходу, включаючи інформацію щодо конкретного заходу, у тому числі місце його проведення; або місце, де 

продукція буде пропонуватися на постійній основі (паб, бар та ін.), а також список і зразки маркетингових 

матеріалів, які будуть використовуватися (за наявності). 

Якщо декілька НПА подають запити на участь, такі запити повинні оброблятися в порядку їх надходження. 

Запит на надання дозволу може бути поданий НПА індивідуально або одним НПА від групи осіб; в такому разі 

Запит на надання дозволу повинен бути підписаний усіма НПА-учасниками колективного заходу.  

 

Ухвалення/відхилення: Компанія може надати дозвіл або відхилити запит, про що вас буде повідомлено у 

письмовій формі.  

 

Компанія Amway залишає за собою право змінювати будь-які умови затвердження та надання дозволу щодо 

будь-яких запитів, з будь-яких причин, шляхом повідомлення про це НПА, який подав запит. Компанія Amway 

також повідомить про тривалість дозволу на проведення заходу і відправить Сертифікат Авторизації. Будь ласка, 

помістіть Сертифікат Авторизації на видному місці на період дії авторизації.    

  

Маркетинг і просування: Ви можете користуватися лише офіційними маркетинговими матеріалами (рекламні 

оголошення, плакати, брошури, проспекти, листівки та ін.), що виготовляються або поширюються Amway. Будь 

ласка, зверніть увагу на те, що компанія Amway не схвалить використання матеріалів, що були виготовлені 

самостійно, якщо подібні доступні в компанії.  

Після отримання дозволу від Amway наступні маркетингові дії/просування продукції можуть здійснюватися під 

час визначеного заходу/в дозволеному місці:  

• демонстрація банок XS 

• демонстрація логотипа XS на плакатах, листівках та ін.  

• офіційні відеоматеріали Amway  

 

Дотримання Правил ведення бізнесу Amway та чинного законодавства: НПА повинні дотримуватися всіх діючих 

законів та правил, а також Етичного кодексу для НПА та Правил ведення бізнесу Amway. Записані особисті дані 

клієнтів і потенційних клієнтів повинні оброблятися відповідно до Політики конфіденційності Amway.  
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Витрати та видатки; повернення продукції: НПА повинні контролювати те, що вони несуть тільки обґрунтовані 

витрати і видатки, і брати на себе відповідальність за будь-які витрати, збитки чи шкоду, що виникають внаслідок 

дозволеної діяльності або у зв'язку з нею. Останні включають страхування, комісії за скасування чи авансові 

платежі, але не обмежуються цим. 

НПА повинні виходити з обґрунтованих принципів ділового прагматизму при замовленні продукції, яка буде 

рекламуватися і продаватися на дозволеному заході/місці; Amway не рекомендує НПА приймати замовлення від 

клієнтів на надмірні партії продукції XS, щоб уникнути повернень і накопичення запасів. 

 

Пошук потенційних НПА/Привілейованих учасників дозволений за таких умов: 

• НПА не мають права представляти План Amway з продажу та маркетингу. 

• НПА можуть надавати основну інформацію про компанію Amway та про Бізнес-можливість Amway. 

• НПА можуть обмінюватися інформацією із зацікавленими сторонами; за їхньої згоди зв'язуватися з ними 

поза авторизованим заходом/місцем і запрошувати їх на зустріч, присвячену Бізнес-можливості Amway, 

де буде презентований і пояснений План Amway з продажу та маркетингу. 

 

Будь ласка, зверніть увагу на те, що компанія не рекомендує змішувати алкогольні напої та напої, що містять 

кофеїн. 

 

XS не рекомендується вживати дітям (особам до 18р.), вагітним жінкам і жінкам у період лактації, а також людям 

із індивідуальною чутливістю до кофеїну. Будь ласка, споживайте помірно. 

 

Amway може направити представника Amway в будь-яке місце здійснення бізнесу, для якого була надана 

авторизація. 

 

Amway може змінити дану політику у відповідності до Правила 1.3 Правил ведення бізнесу Amway. 


