
Pagina 1 
din 2 

 

PROCESUL DE ÎNREGISTRARE A MATERIALELOR DE 
AJUTOR DE BUSINESS PENTRU DISTRIBUITORII BLUE 

DIAMOND DIN EMEA 
 

 Acest proces se aplică tuturor materialelor produse de către distribuitorii Blue Diamond care 

conțin informații și/sau care sunt folosite pentru a promova Oportunitatea Nu Skin și/sau Produse 

(denumite în continuare ”Materiale”); 

    Acest proces este reglementat de Capitolul 3, Secțiunea 4 și Adendum B a documentului Politici și 

Proceduri EMEA - VĂ RUGĂM SĂ VĂ ASIGURAȚI CĂ REVEDEȚI P&P ÎNAINTE DE A DEPUNE ORICE 
MATERIAL; 

 Doar Distribuitorii Blue Diamond au dreptul să  depună Materiale pentru înregistrare. Distribuitorii 

Blue Diamond sunt cei care (i) în prezent se bucură de statutul activ de Blue Diamond, (ii) au avut 

titlul de Blue Diamond pentru cel puțin 3 luni, și (iii) nu sunt încalcă din punct de vedere material 

Contractul; 

    Materialele trebuie înregistrate în fiecare țară EMEA în care se intenționează a fi folosite;  

 Materialele trebuie să evidențieze că (i) sunt ”Produse de Distribuitori Independenți” și  (ii) 

numele și adresa Distribuitorului Blue Diamond care publică Materialul(ex. ”Acest material a fost 

produs de John Doe, distribuitor independent Nu Skin International, Inc., 75 West Center Street, 

Provo, Utah 84601, SUA”); 

 Acest proces de înregistrare nu reprezintă o consilieră juridică din partea Companiei. Vi se 

recomandă cu tărie să cereți sfatul unui consilier legal independent în ceea ce privește legalitatea 

și respectarea reglementărilor de către Materialele dumneavoastră. 

 

1. DEPUNEREA ACORDULUI DE LICENȚIERE 
 

 Este necesar să depuneți un Acord de Licențiere către Companie, înainte de a produce orice 

material. Acordul de Licențiere vă acordă dreptul de a folosi anumite mărci și denumiri comerciale 

înregistrate ale Companiei. O copie a Acordului vă va fi oferită la cerere - vă rugăm trimiteți un e-mail 

la EMEA_BD_Materials@nuskin.com sau luați legătura cu Managerul dumneavoastră pentru Clienți; 

 Acordul de Licențiere este pentru o perioadă de doi ani și trebuie reînnoit dacă doriți să continuați 

utilizarea Materialelor înregistrate sau doriți să produceți altele noi. 

 

2. DEPUNEREA CERERII DE ÎNREGISTRARE 
 

    Pentru ca Materialele dumneavoastră să fie înregistrate, trebuie să depuneți 

o cerere pentru Formularul de Înregistrare; 

o copie a Materialelor propuse în limba lor originală; și 

o variantă în limba engleză a Materialelor împreună cu documentația necesară. 

Cererea dumneavoastră de Înregistrare trebuie trimisă prin e-mail la 
EMEA_BD_Materials@nuskin.com; 

    Trebuie să furnizați companiei orice parole sau ID-uri  care ar putea fi necesare pentru verificare; 

 Ne rezervăm dreptul de a limita numărul Materialelor în cazul în care depuneți un număr mai mare 

decât rezonabil de Materiale.
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3.  VERIFICAREA COMPANIEI 

 

 Fiecare Cerere pentru Înregistrare va fi alocată unui Coordonator de Verificare a Materialului (MRC), 

care va fi principalul dumneavoastră punct de contact în timpul procesului de înregistrare; 

    Vom face tot ce este posibil să procesăm Cererea dumneavoastră în maxim 30 de zile de la data la 

care Cererea dumneavoastră completă este primită. 
 

4.  ÎNREGISTRAREA/RESPINGEREA ÎNREGISTRĂRII 
 

4.1 Înregistrare: 

 Veți primi o Notificare de Înregistrare doar pentru varianta în limba engleză a Materialului(lor), care 

va include: (i) un Cod Unic de Înregistrare (URC), care reprezintă o confirmare a înregistrării care 

trebuie adăugat Materialului înainte de a fi distribuit; (ii) lista piețelor pentru care Materialul 

înregistrat este aprobat spre a fi folosit; (iii) data expirării Materialului; 

    După primirea Notificării de Înregistrare puteți demara producția finală și utilizarea Materialului; 

    Notificarea de Înregistrare expiră în doi ani de la data emiterii. 
 

4.2 Respingerea Înregistrării: 
 

    Compania poate respinge înregistrarea Materialelor dumneavoastră dacă acestea nu corespund cu 
P&P; 

 Materialele respinse pentru înregistrare trebuie modificate în concordanță cu instrucțiunile primite și 

pot fi depuse din nou pentru înregistrare. Vor fi revizuite conform procesului de mai sus. 

 

5.  DEPUNEREA UNEI COPII A MATERIALULUI FINAL, ÎNREGISTRAT 
 

Trebuie să trimiteți Companiei o copie a Materialului final, înregistrat, inclusiv Codul 

Unic de Înregistrare (”URC”), la următoarea adresă de e-mail: EMEA_BD_Materials@nuskin.com. 

 
6.  NOTE IMPORTANTE 

 

6.1 Modificări ale Materialelor înregistrate 
 

Orice modificare a Materialelor înregistrate trebui depusă din nou în procesul normal de înregistrare. 
 

6.2 Expirarea Materialelor înregistrate 
 

După expirarea Notificării de Înregistrare, este necesar să depuneți o nouă Cerere pentru Înregistrate 

pentru utilizare în continuare a Materialelor depuse și înregistrate. 
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