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Amway size eşit bir iş fırsatı sunmaktadır – bu fırsat cinsiyet, milliyet, dini veya siyasi inançlara bakılmaksızın herkese açık 
bir iş fırsatıdır. Amway İşi’nizi kurarken bunu Amway İş Kuralları, Amway Politikalarıve yürürlükteki yasa ve yönetmelikler 
çerçevesinde yapınız. Daha iyi anlaşılması için bu belgede Amway İşi için geçerli bazı önemli ilkeleri açıklıyoruz. Amway İş 
Kuralları’nın, Ticari ilkelerinin ve Amway İş Politikaları’nın tamamını www.amway.com.tr web sitesinde bulabilirsiniz. 

Sponsorunuz ve Platin ASG’niz ile yakın işbirliği içinde olmanızı öneririz; onların deneyimleri sizin için çok değerli bir bilgi 
kaynağı olacaktır. Bilgi almak için ayrıca www.amway.com.tr web sitesini ziyaret edebilir veya Amway Türkiye ile iletişim 
kurabilirsiniz.

Amway Serbest Girişimcisi (ASG) Olma Süreci

• Reşit yaştaysanız, hukuki işlemler yapma ehliyetine sahipseniz 

(yani yasalara göre sözleşme imzalama yetkiniz varsa), söz konusu 

pazarda halen bir Amway İşi’niz yoksa ve yasal bir engeliniz 

bulunmuyorsa bir Amway İşi başlatabilirsiniz.

• Evli çiftler yalnız tek ASG’lik kaydı yaptırabilir.

• Önceden bir Amway İşi’nde aktif durumda idiyseniz, tekrar 

sponsor edilmek istediğinizde en az 6 ay / 2 yıl faaliyetsizlik dönemi 

geçmesi gerekmektedir. Sizin için ne kadarlık bir faaliyetsizlik 

döneminin geçerli olduğundan emin değilseniz lütfen Amway 

Türkiye ile temas kurunuz.

Bir Amway İşi Kurmak – bazı genel noktalar

• Tüm iş fırsatları için geçerli olan bazı temel kuralları uygulayın, 

özellikle:

 a.  İşinizi profesyonel, saygılı ve nazik bir şekilde kurunuz,

 b.  İşinizi ahlak kurallarına uygun, mali açıdan sorumluluk sahibi 

olarak ve ticari bir işletme gibi yürütünüz,

 c.  Daima dürüstlük içinde hareket ediniz,

 d.  İşinizde yaptığınız her şeyin sorumluluğunu üstleniniz,

 e.  Temaslarınızı profesyonelce yapınız, mevcut ilişkilerinizi 

küçümsemeyiniz ve bu ilişkileri uygun bir şekilde kullanınız.

• Amway İşi’nizi koruduğunuz kadar genel anlamda Amway İş 

Fırsatı’nı da korumak için Amway İşi konusunda dürüst ve açık 

olunuz; zorlama satış yapmayınız, aldatıcı veya yanıltıcı satış ve 

pazarlama uygulamalarından kaçınınız.

• Muhtemel anlaşmazlıklardan kaçınmak için lütfen Amway İşi’nizi 

yürütmekte olduğunuz diğer iş faaliyetlerinden titizlikle ayrı tutunuz.

• Diğer ASG’lerle anlaşmazlıklardan kaçınmak için onlara saygılı 

davranınız ve onların Amway İşleri’ne müdahale etmeyiniz.

• Amway, ASG’lere Amway Satış ve Pazarlama Planı’na dayanarak 

prim ödemektedir. Lütfen sadece başkalarına sponsorluk yapma 

karşılığında prim ödenmediğini unutmayınız – başarılı bir Amway 

İşi son tüketicilere ürün satışı yaparken aynı zamanda başkalarına 

sponsorluk yapma arasında bir denge kurarak gerçekleştirilebilir.

• Ne zaman, ne kadar ürün satın alacağınıza kendinizin karar vermesi 

gerektiğini anlamanız önemlidir. Ayrıca Amway Ürünleri’nden aşırı 

stok yapılmaması ve gerekli olduğu zaman makul miktarlarda 

sipariş verilmesi çok önemlidir.

• Amway İşi ile ilgilenmemeye karar verirseniz, istediğiniz zaman 

sözleşmenizi sona erdirebilirsiniz. Bunun için Amway’e yazılı olarak 

bilgi vermeniz yeterlidir.

Amway Ürünleri’nin, Amway’in ve Amway İş Fırsatı’nın Tanıtımı

• Amway Ürünleri hakkında konuşurken bunu dürüst, tam ve yanıltıcı 

olmayan bir şekilde yapmalısınız. Amway Ürünleri ile ilgili doğru 

bilgiler paylaşmanızı ve muhakkak Amway’in yayınladığı resmi 

Amway literatüründe veya resmi yerel Amway web sitelerinde 

kullanılan beyanları kullanmanız gerekmektedir.

• Amway Ürünleri’ni satarken Amway Tatmin Garantisi değerli bir 

kozdur, müşterinize bu avantajdan söz etmeyi unutmayınız.

• Amway Ürünleri’nin uygun şekilde tanıtıldığından emin olmak için 

satış yapmaya yalnız Amway ASG’leri yetkilidir. Amway Ürünleri 

halka açık (Dükkan, Pazar, internetteki sanal alışveriş siteleri, vs.) 

yerlerde satılamaz.

• Amway İş Fırsatı’nı ve Amway Satış ve Pazarlama Planı’nı 

tanıtırken dürüst, doğru ve açık olmalısınız – bu yaklaşım sunuma 

davetle başlar: Amway İş Fırsatı’nı ve/veya Amway Ürünleri’ni 

tanıtmak istediğinizi açıkça belirtiniz. Kendinizi Amway Serbest 

Girişimcisi olarak tanıtınız. Amway Satış ve Pazarlama Planı’nı 

anlatırken abartılardan kaçınınız – kişiler Planın dinamiği ve 

güvenilirliği konusunda aşırı beklentilere kapılabilir.

• Dengeli bir iş kurmanın bir unsuru da iş grubu oluşturmaktır. 

Şahsen sponsoru olduğunuz ASG’leri eğitmek ve motive etmek 

önemlidir.

• Lütfen sizin alt sıranız olan ASG’lerin de sizin gibi bağımsız birer 

Amway Serbest Girişimcileri olduğunu unutmayınız. İDM (İş 

Destek Materyalleri) satın alınması, toplantılara/ etkinliklere ve 

Destek Sistemlerine katılım tamamen isteğe bağlıdır.



• Sponsorluk Hattının (LOS) korunması önemli bir konudur. Daha 

fazla ayrıntı için lütfen Amway İş Kuralları’nın 6’ncı bölümünü 

inceleyiniz.

• Amway İşi’ne katılan herkesin menfaati açısından tüm ASG’ler, 

müşteri ve ASG bilgilerinin ele alınmasından ve korunmasından 

sorumludur.

Amway İşi’nde Tanıtım

• Tanıtım yapmanın en iyi yolu Amway’i ve Amway Ürünleri’ni 

şahsen tavsiye etmektir. Kişiler genellikle tanıdıkları kişilerin 

tavsiyelerine güvenirler.

• Amway İşi’nizi, Amway Ürünleri’ni veya Amway İş Fırsatı’nı daha 

iyi tanıtmak istiyorsanız lütfen www.amway.com.tr sitesine bakınız 

veya Sponsorunuzla/ Platininizle veya Amway Türkiye ile temas 

kurunuz. Böylece alacağınız bilgiler ışığında tanıtımınızı doğru ve 

Amway İş Kuralları’na, yürürlükteki yasalara ve yönetmeliklere 

uygun yaptığınızdan emin olabilirsiniz.

• Tüm ticari markaların, marka isimlerinin ve logoların fikri 

mülkiyetinin Amway’e ait olduğunu bilmek şarttır; bu nedenle 

bu materyallerin kullanılması için önceden Amway’in yazılı onayı 

alınmalıdır.

İnternet Faaliyetleri

Amway İşi’nize yararlı olması için interneti kullanmaya karar 

verirseniz faaliyetin türüne göre uymanız gereken bazı temel kurallar 

vardır.

• Amway, Amway İşi’nizi tanıtmak üzere www.amway.com.tr 

web sitesini kullanmanızı önermektedir. Amway İşi’nizi tanıtmak 

ve kendi müşterilerinize hizmet vermek için yukarıda adı geçen 

sitede kendi kişisel sayfanızı yaratma seçeneğiniz de vardır. 

Ayrıntılar için lütfen www.amway.com.tr sitesini ziyaret ediniz 

veya Amway Türkiye ile iletişime geçiniz.

• Amway İşi’nizi, Amway Ürünleri’ni veya Amway İş Fırsatı’nı 

tanıtmak amacıyla açılacak başka web sitelerinin internette 

yayınlanmadan önce mutlaka Amway tarafından yazılı olarak 

onaylanması gerekmektedir. Bu konuda daha fazla bilgi edinmek 

için lütfen Amway Web Sitesi Politikası’nı inceleyiniz.

• Sosyal Medya ile ilgileniyorsanız lütfen bu platformun Amway ve 

tüm ASG’lerinin itibarını yükseltmek için kullanılması gerektiğini 

unutmayınız. Söylediklerinizin sizin ve Amway’in itibarını 

yansıtmakta olduğunu unutmayınız. Toplum Amway dünyası 

hakkında pozitif bir izlenim edinmelidir. Sosyal medyayı üye/ASG 

kaydetmek için kullanmayınız. Daha fazla bilgi için lütfen Amway 

Sosyal Medya Politikası’nı inceleyiniz. Esasen Amway Ürünleri’ni 

tanıtmak ve Amway İşi’ni sunmak için internet dünyası dışında 

geçerli olan kurallar internet dünyasında da geçerlidir.

Uluslararası Bir Amway İşi kurabilirsiniz

Bir Amway Serbest Girişimcisi olarak, Amway Uluslararası 

Sponsorluk Politikası içinde belirtilen koşullar dahilinde, Amway’in 

izin verdiği tüm pazarlarda ikinci bir Amway İşi’ne sahip olarak veya 

uluslararası sponsorluk yaparak uluslararası bir iş kurma fırsatına 

sahipsiniz. Lütfen Sponsorunuzla/ Platin Liderinizle, Amway 

Türkiye ile temas kurunuz ve/veya www.amway.com.tr web sitesini 

inceleyiniz.

Kurallara Uyma ve Süreç

Tüm Amway Serbest Girişimcileri’nin işlerini düzgün bir şekilde 

kurma amacında olduğuna inanıyoruz. Amway İş Kuralları’nın ve 

Politikaları’ nın ihlal edilmesi durumlarında Amway, tutarlı, adil ve 

şeffaf bir bildirim ve yaptırım süreci uygulamaktadır.
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