
 
QUY TẮC ĐẠO ĐỨC CỦA NU SKIN 

 

Tại Nu Skin, sứ mệnh của chúng tôi là “Trở Thành Đội Ngũ Làm Vì Những Điều Tốt Đẹp”. Điều đó 
dẫn dắt và làm chúng tôi trở nên khác biệt. Sứ mệnh yêu cầu Nu Skin, nhân viên công ty, Nhà 
Liên Kết Thương Hiệu và các Đại Diện Thương Hiệu phải làm nổi bật & đại diện cho những nguyên 
tắc mà các Nhà Sáng Lập đã xây dựng việc kinh doanh này. Những nguyên tắc cốt lõi này hướng 
dẫn hành động của chúng ta hàng ngày nếu chúng ta thành công trong việc đạt được sứ mệnh. Là 
Nhà Liên Kết Thương Hiệu và Đại Diện Thuơng Hiệu của Nu Skin, bạn phải tuân thủ các Quy Tắc 
Đạo Đức sau đây. 

• Bạn phải thực hiện việc kinh doanh một cách trung thực. 
• Bạn nên đưa ra thông tin rõ ràng và minh bạch cho khách hàng tiềm năng và những người 

tham gia: bạn là ai, tại sao bạn liên hệ với họ và những sản phẩm bạn đang bán. 
• Bạn không được đưa ra tuyên bố sai lệch hoặc gây hiểu lầm về thu nhập tiềm năng trong 

Chương Trình Trả Thưởng Velocity hoặc về lợi ích của việc sử dụng Sản phẩm của Công ty. 
• Bạn không được ép buộc bất kỳ người tham gia hoặc người tham gia tiềm năng nào hoạt 

động theo cách vô trách nhiệm về tài chính, bao gồm, nhưng không giới hạn, gây áp lực 
cho họ (i) mua sản phẩm hoặc tài liệu hỗ trợ kinh doanh hoặc dịch vụ nhiều hơn mức họ 
có thể sử dụng hoặc bán, hoặc (ii ) để duy trì các yêu cầu hàng tồn kho cụ thể. 

• Bạn không được khuyến khích hoặc đề nghị những người tham gia hoặc những người tham 
gia tiềm năng vay nợ để tham gia kinh doanh. 

• Bạn phải giải thích cách hoàn trả sản phẩm hoặc hủy đơn hàng. 
• Bạn không được tuyên bố cho những người tham gia tiềm năng rằng họ được yêu cầu mua 

sản phẩm hoặc gói sản phẩm để trở thành Nhà Liên Kết Thương Hiệu hoặc trở thành Đại 
Diện Thương Hiệu.  

• Những người tham gia tiềm năng phải được thông báo rằng họ có thể đăng ký là khách 
hàng hoặc họ có thể mua sản phẩm riêng lẻ và không mua trong các gói sản phẩm. 

• Bạn phải tuân thủ các quy định và nguyên tắc của công ty và theo luật hiện hành. 

 

 


