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EMEA BLUE DIAMOND ÜZLETI SEGÉDANYAG 
REGISZTRÁCIÓS ELJÁRÁS 

 
 
 

 Ez az eljárás minden Blue Diamond Üzletépítő által készített segédanyagra érvényes, amely 

információt tartalmaz, és/vagy a Nu Skin Lehetőség és/vagy Termékek promotálása a célja (a 

továbbiakban mint „Segédanyagok”); 

    Az eljárást az EMEA Szabályzat 3. fejezetének 4. paragrafusában és a B. mellékletben rögzített 
irányelvek szabályozzák  - BÁRMIFÉLE SEGÉDANYAG BENYÚJTÁSA ELŐTT FELTÉTLEN TANULMÁNYOZZA 

ÁT A SZABÁLYZATOT 

 Kizárólag Blue Diamond Üzletépítők jogosultak Segédanyagok leadására regisztrációs célból. Blue 

Diamond Üzletépítők azon Üzletépítők, akik (i) jelenleg aktív Blue Diamond státuszban vannak, (ii) 

legalább három hónapja vannak Blue Diamond státusban, és (iii) tevékenységük nem ütközik a 

szerződésbe; 

 A Segédanyagokat minden egyes EMEA országban regisztrálni kell, ahol azokat használni 
szándékoznak; 

 A Segédanyagokon fel kell tüntetni, (i) hogy a szóban forgó anyag „Független Üzletépítő által 

készített segédanyag”, és (ii) a Segédanyagot közzétevő Blue Diamond Üzletépítő nevét és címét 

(pl.. „Az anyagot John Doe, a Nu Skin International, Inc. (75 West Center Street, Provo, Utah 

84601, USA) független Üzletépítője készítette”); 

      Ez a regisztrációs folyamat nem minősül a Társaság által nyújtott jogi tanácsadásnak.  Azt 
tanácsoljuk, hogy kérje ki egy független jogi tanácsadó véleményét azt illetően, hogy Üzleti 
Segédanyagai jogi szempontból és a szabályozásoknak megfelelőek-e. 
  

 

1. LICENCSZERZŐDÉS BENYÚJTÁSA 
 

 

 Ön köteles benyújtani egy Licencszerződést a Társaságnak, mielőtt bármilyen Segédanyagot hoz 

létre. A Licencszerződés bizonyos Társasági védjegyek és márkanevek használatára jogosítja fel Önt. 

Kérésére megküldjük Önnek a Szerződés kitöltésre. Igényét e-mailben jelezze az  

EMEA_BD_Materials@nuskin.com címen vagy forduljon Account menedzseréhez. 

 A Licencszerződés kétéves időtartamra szól, és megújítandó, amennyiben folytatni kívánja a 

regisztrált Segédanyagok használatát vagy újakat kíván létrehozni. 

 

2. REGISZTRÁCIÓS KÉRELEM BENYÚJTÁSA 
 

    A Segédanyagok regisztrálása céljából Önnek be kell nyújtania  

o egy Regisztrációs kérelem nyomtatványt; 

o a beterjesztett Segédanyagok egy példányát eredeti nyelven; és 

o a Segédanyagok angol fordítását és a támogató dokumentációkat. 

A Regisztrációs kérelmet az EMEA_BD_Materials@nuskin.com e-mail címre küldje el; 

    Ön köteles a Társaság rendelkezésére bocsátani bármilyen olyan jelszót vagy azonosító nevet, 
amelyek az áttekintéshez szüksége lehet; 

 Amennyiben Ön az észszerű mennyiséget meghaladó Segédanyagot nyújt be, fenntartjuk a jogot 

arra, hogy limitáljuk a Segédanyagok számát. 
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3. TÁRSASÁGI FELÜLVIZSGÁLAT 

 

 Minden egyes Regisztráció kérelem egy ún. Material Review Coordinator (MRC) felügyelete alá 

kerül, aki az Ön fő kapcsolattartója a regisztrációs eljárás során; 

    Igyekszünk a beküldési naptól számított 30 napon belül feldolgozni Kérelmét 
 

4. REGISZTRÁCIÓ/ELUTASÍTOTT REGISZTRÁCIÓ 
 

4.1 Regisztráció: 
 

 Ön egy Regisztrációs értesítőt kap kizárólag a Segédanyag(ok) angol nyelvű verzióira vonatkozóan, 

amely a következőkből áll: (i) egy ún. Unique Registration Code (URC), amely a regisztráció 

megerősítését szolgálja, amelyet terjesztés előtt fel kell tüntetni a Segédanyagon; (ii) a piacok 

listáját, ahol a regisztrált Segédanyag használata jóvá lett hagyva; (iii) a Segédanyag lejárati 

dátumát; 

    A Regisztrációs értesítő kézhezvétele után megkezdheti a Segédanyag gyártását és használatát;  

    A Regisztrációs értesítő a kiállítás dátumától számított két év után lejár. 
 

4.2 Regisztráció elutasítása: 
 

    A Társaság elutasíthatja az Ön Segédanyagaianak  regisztrációját, amennyiben azok nem felelnek meg 
a Szabályzatban előírtaknak; 

 Az elutasított Segédanyagokat a megküldött útmutató alapján kell átdolgozni, amelyek ezt követően 

ismételten benyújtható regisztrációra. Ekkor az anyagokat a fentiekben ismertetett módon 

ismételten elbíráljuk. 

 

5. A REGISZTRÁLT, VÉGLEGES SEGÉDANYAG BENYÚJTÁSA 
 

Ön köteles egy példányt küldeni a Társaságnak a végső, regisztrált Segédanyagból, beleértve az Unique 
Registration Code (“URC”) számot, a következő e-mail címre: EMEA_BD_Materials@nuskin.com. 

 
6. FONTOS 

 
6.1 A regisztrált Segédanyag módosítása 

 
Bármilyen regisztrált Segédanyagban történő változtatást be kell nyújtani és a hagyományos regisztrációs 
eljárást kell lefolytatni. 

 
6.2 Regisztrált Segédanyagok lejárata 

 
A Regisztrációs értesítő lejárta után Ön köteles új Regisztrációs kérelmet benyújtani, amennyiben 

bármely, korábban benyújtott és regisztrált Segédanyagot továbbra is használni óhajt. 
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