МОРАЛЕН КОДЕКС НА ОРИФЛЕЙМ

Като Консултант на Орифлейм съм съгласен да ръководя своя Орифлейм бизнес
в съответствие със следните принципи:
1. Ще се придържам и ще следвам Правилата за поведение, така както са описани в
Ръководството за фирмена политика и в останалата литература на Орифлейм. Ще
съблюдавам не само буквата, но и духа на Орифлейм.
2. Моят водещ принцип в търговските отношения с хората, които ще срещам като
Консултант на Орифлейм, е да се отнасям с тях така открито и честно, както бих искал те
да се отнасят с мене.
3. Ще представям продуктите на Орифлейм, бизнес възможността на Орифлейм,
свързаните с бизнеса обучения, както и всички други възможности и ползи, предлагани от
Орифлейм на моите клиенти и Консултанти по честен начин, като им казвам само
истината. По отношение на продуктите, бизнес възможността и другите възможности, ще
правя само такива твърдения, било то писмено или устно, които са записани в
официалната литература на Орифлейм.
4. Ще бъда учтив, точен и коректен в обслужването и приемането на поръчки от мои
клиенти, а също и при приемането и обработката на евентуални рекламации.
Ще следвам процедурите, описани в официалната литература на Орифлейм за замяна на
продуктите.

5. Приемам и ще изпълнявам различните отговорности на Консултант на Орифлейм (и тези
на Спонсор и Директор (и нагоре), когато стигна до тези нива на отговорности), така както
са заложени в официалната литература на Орифлейм.
6. Ще се държа съобразно най-високите стандарти за лоялност, честност и отговорност.
7. При никакви обстоятелства няма да използвам мрежата на Орифлейм за представяне и
продажба на други продукти освен тези, одобрени от Орифлейм. Ще спазвам директния
метод за разпространение и няма да продавам чрез каквито и да било обекти за
търговия на дребно.
8. Ще съблюдавам законите и нормите за поведение на Република България и на страната
домакин при изграждане на международна група.

