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• Hogyan vásárolhatok VitaMeal terméket?  

A VitaMeal megvásárlása és adományozása egyaránt lehetséges ügyfélszolgálati központokban 
hitelkártyás vagy készpénzes fizetés ellenében, telefonon vagy faxon hitelkártyával vagy csoportos 
beszedéssel, vagy online a www.nourishthechildren.com vagy a www.nseeurope.com oldalakon. 
További információkért forduljon a helyi Nu Skin irodához.   
 

• Ki vásárolhat VitaMeal étkezési termékeket? 
A Nu Skin Enterprises bármely Üzletépítője vagy ügyfele adományozhat élelmet a rendes 
megrendelési módszerrel.   
 

• Fizetnek-e felárat a lakossági vásárlók? 
Az adományozási célra vásárolt VitaMeal termékekre nincsen felár.   
 

• Hogyan jelentkezhetek az ADP-re?  
Az Üzletépítők és ügyfelek jelentkezhetnek az ADP-re. ADP megrendelő nyomtatványok letölthetők 
a www.nseeurope.com vagy a www.nourishthechildren.com oldalakon vagy megtalálható 
Ügyfélszolgálatunkon.  
 

• Mekkora hányada jut az adománynak a gyermekek élelmezésére? 
Az adomány 100%-a jut a gyermekek élelmezésére. A VitaMeal ugyanolyan termék, mint bármely 
más Nu Skin Enterprises termék. A vételár tartalmazza az előállítás és az adminisztráció költségeit, 
valamint a jutalékot. Az adomány célba juttatásához nem kell szállítási díjat fizetni.   

 
• Mely országokba fogjuk az adományokat küldeni? 

A világ több mint 20 országába kerültek segélyszállítmányok. Azonban minden európai adományt az 
afrikai, Malawiba kerül elsősorban. Malawi prioritást élvez, mint az adományokat befogadó ország, 
mivel a szörnyű aszály miatt több mint 15 millió embert fenyeget az éhenhalás. 2005-ben az NTC 
Europe több mint 800,000 adagot juttatott Malawiba és közel 60,000 adagot a cunami áldozatainak. 
További információkat a Program Eredményei pont alatt talál a www.nourishthechildren.com vagy a 
www.nseeurope.com oldalakon.  

 
 
 



 
 

• Milyen eljárások segítségével értesülhetnek az adományozók arról, hogy 
adományaik hová kerülnek, illetve, hogy mely projektek részesülnek az NTC 
segítségéből? 

Az adományozók minden hónapban egy emailt kapnak a projektről, kultúráról, emberekről és az 
országról, ahová az élelem kerül. Ezt csak email formájában kapják meg, ezért létfontosságú az email 
információ megadása, amikor az NTC számára megrendelését illetve adományát leadja.  

 
• Hogyan jut el az általam megvásárolt élelmiszer az alultápláltságban szenvedő 

gyermekekhez?  
A Nu Skin Enterprises által szponzorált, és a Malawi polgárok által működtetett Malawi gyárban 
állítják elő az élelmet. Az Üzletépítők megvásárolhatják a VitaMeal csomagokat, melyeket azután 
jótékonysági szervezeteken és a helyieken keresztül osztanak szét a gyermekek között. A Nourish the 
Children Initiative („Tápláld a gyermekeket” kezdeményezés) hídként jelenik meg a Üzletépítők, a 
helyi ügynökségek és a rászorulók között.  
 

• A VitaMeal-t ösztönzőként használják arra, hogy a gyermekek iskolába járjanak? 
Minden európai adományt Malawi kap. A Malawiba kerülő adományok elosztását a Malawi Project 
koordinálja. Most a rettenetes aszály és az azt követő éhínség miatt puszta túlélésük biztosításához az 
adományokat közvetlenül a falvakban és otthonokban élő árvák kapják. Általában arra ösztönözzük 
partnereinket, hogy az élelmiszerosztással egyidejűleg a gyermekek, különösképp a lányok iskolába 
kerüljenek. Úgy hisszük, és a kutatás is azt mutatja, hogy óriási előny származhat a leányok 
taníttatásából. Várakozással tekintünk a nap elé, amikor a VitaMeal úgy használható fel majd a Malawi 
iskolákban, mint más országokban.  
 

• Megválaszthatom-e, hogy melyik projekt kapja meg az adományomat?   
A projekteket központi vállalati iroda alakítja ki, biztosítandó, hogy az adományok a lehető 
legnemesebb célt szolgálják. Az Üzletépítők nem választhatnak a projektek között, de információkat 
kaphatnak az adományból részesülő projektről, kultúráról, országról és emberekről. Minden 
Európából érkező adományt specifikusan a Malawi Project kapja, amely a Malawi nép megsegítésére 
elindított, célzott jótékonysági kezdeményezés.  
 

• Kaphatok-e személyesen a Nourish the Children élelmiszerből?  
Ebben a pillanatban nem lehet személyes fogyasztásra vagy kiállításra VitaMeal terméket rendelni. A 
VitaMeal csomagok gyártása Malawiban, Afrikában történik; importálni ezeket nehéz és költséges 
lenne. A pénzt inkább olyan gyermekek táplálására fordítjuk, akiknek szükségük van az élelemre.   

 
• Milyen szervezetek vesznek részt az adományok célba juttatásában?   

Más országokban különböző segély- és jótékonysági szervezeteket is bevonunk, például az Egyesült 
Államokban kapcsolatban vagyunk a Feed the Children valamint az ENSZ Világ Élelmezési 
programjával. Partnereinkről további információkat találhat a www.nourishthechildren.com vagy a 
www.nseeurope.com oldalakon.   
 

• Lehetséges-e az NTC adományt levonni az adóból?   
Az adó levonásához a szervezetnek bejegyzett jótékonysági szervezetnek kell lennie. Ehhez általában 
előfeltétel, hogy a szervezet non-profit szervezet legyen, viszont az NTC nem az. Ráadásul, ahhoz, 
hogy adókedvezményben részesüljön, az adománynak készpénznek kell lennie, míg az NTC esetében 
az Üzletépítő megvásárol egy terméket és ez a termék lesz az adomány.   
A jótékonykodással kapcsolatos jogszabályok piacról piacra, régióról régióra változnak.   



 

 
 

• Vásárolhatnak-e és adományozhatnak-e az én ismerőseim VitaMeal terméket a 
GWP honlapomon keresztül?  

Igen, vásárolhatnak VitaMeal-t az ön GWP-jén keresztül és automatikusan kapcsolódnak az Ön 
szponzor azonosítójához.  
 

• Hol láthatja az Üzletépítő, hogy hány NTC adomány szerepel a csoportjában a 
V&G-n?  

Az NTC ADP információkhoz a Típus legördülő menüben található NTC pontot kell választani. 
Ebben találhatók a PVMADP és VMADP adatok – ezekből kijön a helyes szám.  
 

• Hány adag élelem van egy VitaMeal csomagban? Mi a VitaMeal eltarthatósága? 
Minden egyes termékcsomag 30 gyermek vagy 15 felnőtt adagot tartalmaz. A VitaMeal szavatossági 
ideje két év. 
 

• Profit-orientált vállalkozás-e a Nourish the Children? 
A Nourish the Children nem vállalkozás, azonban egy profit-orientált vállalat kezdeményezése. A 
VitaMeal élelmiszerek vételi ára tartalmazza az előállítás, szállítás költségeit, az árrést és az értékesítési 
jutalékot.   
 

• Miért fizetnek értékesítési jutalékot olyan termékek után, amelyeket jótékonysági 
szervezetek kapnak?   

A Nu Skin Enterprises Üzletépítőjeként lehetősége van, hogy a terméket megvásárolja, és úgy 
dönthet, hogy azt egy jótékonysági szervezetnek adományozza. Hasonlóan más Nu Skin Enterprises 
termékek megvásárlásához, ezekre a vásárlásokra jutalékot kap. Ez a lehetőség olyan, mint a 
zöldségeseknél kihelyezett jótékonysági láda, amely lehetővé teszi a vevőknek, hogy a megvásárolt 
termékek egy részét felajánlják jótékonyságra. E termékek ára szintén tartalmazza a gyártás, szállítás 
költségeit, a nyereséget, a reklámköltséget és a jutalékot.   
 

• Etikus vajon pénzt „csinálni” másnak a nyomorúságából?   
Az NTC program a Nu Skin Enterprises kezdeményezése, amely azért jött létre, hogy világszerte 
segítsen az alultáplált gyermekeken. A Nu Skin Enterprises Üzletépítői bevonásával élelmet és pénzt 
adományoz a Nourish the Children kezdeményezésen keresztül, amely így egy jótékonysági 
értékesítési akció.  A vállalat úgy gondolja, hogy a kezdeményezés egy innovatív üzleti megoldás, 
amely segít az éhezés elleni harcban azzal, hogy olyan eszközként funkcionál, amelyen keresztül 
egyszerűen lehet adományozni. A segítségnyújtásnak ilyen formáit mindenütt megtalálhatja; valaki egy 
szupermarketben például élelmiszert vásárolhat és az üzletből kifelé tartva, mondjuk egy konzervet, 
elhelyezhet egy gyűjtő konténerbe, amelyet a rászorulók között osztanak ki. Egy konzerv étel 
megvásárlásán sokan “csinálnak” üzletet – egyebek közt a disztribútor, a beszállító, a 
továbbértékesítő és a gyártó.  Ők még így is segítettek valakin, aki rászoruló. Mi hasonlót csinálunk, 
csak sokkal hatékonyabban.  
 



 

 
 
 

 
• Hogyan magyarázzák azt a gondolatot, hogy valakinek pénzügyi haszna származik 

abból, hogy éhező gyermekeknek juttatandó élelmiszert pénzügyi haszonnal 
értékesít? 

A legtöbb szervezetben csak néhány ember kapható jótékonysági munkára, és csak kevés pénz áll 
rendelkezésre, hogy többet tegyenek. A teher így az önkéntesekre hárul. Nem kell hosszú idő, hogy 
ezek az önkéntesek visszatérjenek a pénzkereső munkához, hogy elláthassák családjaikat, így a 
jótékonysági erőfeszítések hanyatlanak. Végül a maroknyi fizetett alkalmazott és az alkalmankénti 
önkéntes segítőik nincsenek elegen, hogy a problémával igazán foglalkozni kezdjenek, így a rászorult 
gyermekek száma csak minimális mértékben csökken.  
Az óriási létszámú professzionális értékesítő csapat ráállításával a problémára, remény van arra, hogy 
a naponta éhen haló 15,000 gyermek nagyobb részét megmentsük. Elsődleges célunk világszerte 
megmenteni az éhező gyermekek életét azzal, hogy növeljük az ügy iránt elkötelezett emberek 
létszámát.   
 

• Ki a Nagykövet? Ki a Vezető Nagykövet? 
Nagykövet lesz az az Üzletépítő, aki személyesen 4 VitaMeal csomagot adományoz és az általa 
szponzorált Üzletépítők további 12 csomagot adományoznak. Mindösszesen 16 csomag adományt 
kell, hogy a csoport legalább 2 egymást követő hónapban adományozzon. Minden Nagykövet egy 
különleges kitűzőt kap, valamint elismerést vállalati rendezvényeken és kiadványokban. Egy törzsi 
nyakláncot is kapnak. A törzsi népeknél a nyaklánc elsősorban a közösségben elfoglalt pozíciót és 
eredményeket tükrözi. Egy vadásznak például egy karom vagy egy elejtett állat foga kerülhet a 
nyakláncára, bizonyítandó hőstettét. Vezető Nagykövetté váláshoz először is Nagykövetnek kell 
lennie, és az első szinten legalább további 3 Nagykövetnek kell lennie. Minden Vezető Nagykövet 
eredeti, kézzel faragott Malawi törzsi vezetői botot és a nyakláncukra egy Vezető Nagyköveti rangot 
jelző medált kap. Az afrikai bot a törzsfőnök kiváltsága, hatalmas erejét, befolyását és népe iránti 
szeretetét szimbolizálja. Ő az, akihez a népe fordulhat, aki segít nekik egészségüket, biztonságukat és 
szebb jövőjüket megtalálni. A Vezető Nagykövetek teljesítményét vállalati rendezvényeken és 
kiadványokban is elismerik. 
 


