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• Hur köper jag VitaMeal?  

VitaMeal kan inköpas och doneras via walk-in center med kreditkort eller kontanter, över telefon 
eller fax med kreditkort eller banköverföring, och på internet genom besök på 
www.nourishthechildren.com eller www.nseeurope.com. Kontakta ditt lokala Nu Skin-kontor för 
mer information.  
 

• Vilka får köpa VitaMeal-mat? 
Vem som helst av distributörerna eller kunderna hos Nu Skin Enterprises kan donera mat genom en 
vanlig beställning.  
 

• Kostar det mer för detaljkunder? 
Det finns inga extra prispåslag för detaljkunder som vill köpa VitaMeal i donationssyfte.   
 

• Kan jag teckna avtal för ADP?  
Distributörer och kunder kan teckna sig för ADP (Automatic Delivery Program, automatiskt 
leveransprogram). Beställningsformulär för ADP finns på www.nseeurope.com eller på 
www.nourishthechildren.com.  
 

• Hur mycket av donationen går till de svältande barnen? 
100% av din donation går till barnen. VitaMeal är en produkt bland andra hos Nu Skin Enterprises. 
Inköpspriset inkluderar tillverkningskostnader, administrativa kostnader och kommissioner. Du 
betalar inte för några fraktkostnader.  

 
• Till vilka länder sänds donationerna? 

Donationer har gått ut till mer än 20 länder runt om i världen. Dock fokuseras alla europeiska 
donationer till Malawi, Afrika. Malawi prioriteras pga den fruktansvärda torka som råder där och som 
hotar mer än 15 miljoner människor med svält. Under 2005 sändes mer än 800,000 portioner mat via 
NTC Europe just till Malawi och närmare 60,000 portioner för att hjälpa offren för tsunamin. För 
mer information, gå till Programme Results på www.nourishthechildren.com eller 
www.nseeurope.com.  

 



• Vad finns det för sätt att informera donatorerna om var deras donationer hamnar och 
vilka projekt som stöds via NTC? 

Varje månad får donatorn ett email om projektet, kulturen och de mottagande människorna. Denna 
information delges endast via email varför det är väsentligt att korrekt email-adress anges vid 
beställning och donation till NTC.  

 
• Hur hamnar maten jag donerar hos de undernärda barnen?  

Fabriken i Malawi, som är sponsrad av Nu Skin Enterprises och drivs av malawier, tillverkar maten. 
Distributörer och kunder köper VitaMeals som sedan distribueras till barnen via hjälporganisationer 
och lokala människor på plats. Initiativet Nourish the Children agerar som en bro mellan 
distributörerna och lokala agenturer och individer.   
 

• Används VitaMeals som ett incitament för att få barn att gå till skolan? 
Alla europeiska donationer går till Malawi. Distributionen av malawidonationerna sker via 
malawiprojektet. För närvarande, med den fruktansvärda torkan och svältsituationen som råder i 
landet, går donationerna direkt till barnhem samt föräldralösa i flera byar – bara för att hålla dem vid 
liv. Generellt uppmuntrar vi våra samarbetspartners på plats att dela ut mat i skolan, just för att få dit 
barnen, framförallt flickorna. Vi tror, och forskningen visar, att fördelarna med att utbilda flickor är 
många. Vi ser fram emot den tid då VitaMeal kan bli ”lockbetet” i malawianska skolor precis som det 
är i andra länder.   
 

• Kan jag själv välja vilket projekt som ska få min donation?  
Projekten avgörs av själva företagets kontor för att försäkra sig om att donationerna får bästa möjliga 
effekt. Distributörer kan inte på egen hand välja projekt, men informeras om vilket projekt, kultur, 
land och folk som mottar donationen. Alla donationer från Europa går speciellt till malawiprojektet, 
en kvalificerad välgörenhetsorganisation som ägnar sig åt att hjälpa invånarna i Malawi.   
 

• Kan jag få Nourish the Children-mat sänt direkt till mig? 
För närvarande är det inte möjligt att beställa VitaMeal för personligt förbruk eller visning. Påsarna 
med VitaMeal tillverkas i Malawi, att importera dessa vore väldigt svårt och kostsamt. Vi föredrar att 
lägga pengarna på barnen som har behov av maten.  
 

• Vilka organisationer använder vi oss av för att förmedla donationerna? 
Olika hjälp- och välgörenhetsorganisationer kan vara inblandade i andra länder. I USA, t.ex., har vi 
kontakter med Feed the Children och the United Nation’s World Food Programme. En del av dessa 
organisationer kan i sin tur använda sig av filialer för att hjälpa de svältande barnen. För mer 
information om våra samarbetspartners, besök www.nseeurope.com och 
www.nourishthechildren.com. 
 

• Är det möjligt att göra skatteavdrag för donationer till NTC?  
För att göra skatteavdrag skall organisationen vara en registrerad välgörenhet. Huvudregeln för att bli 
registrerad som en sådan är vanligtvis att organisationen är en ideell sådan, vilket NTC inte är. 
Dessutom, för att få göra skatteavdrag skall donationer vanligtvis vara i kontanta medel, medan 
NTC-donationer är en produkt som donatorn köper och som sedan doneras i sin tur. De olika 
skattereglerna för välgörenhet skiljer sig från marknad till marknad, och i vissa länder t.o.m från 
region till region.  

 

 



 
 
 
 

• Kan mina kontakter köpa och donera VitaMeal via min GWP-sida?  
Ja, de kan köpa VitaMeals via din GWP och automatiskt kopplas till ditt sponsor id.  
 

• Var kan en distributör se hur många NTC-donationer som finns i hans/hennes 
grupp i V&G?  

Man kan se information om NTC ADP genom att välja enbart NTC i Type drop-down.  Då visas ett 
konto för PVMADP och VMADP – och detta borde ge det korrekta antalet.   
 

• Hur många matportioner finns det i en påse VitaMeal? Hur länge kan man förvara 
en påse? 

Innehållet i en påse räcker till 30 barnportioner eller 15 vuxenportioner. En VitaMeal kan förvaras i 
två år.  
 

• Är Nourish the Children ett vinstdrivande företag? 
Nourish the Children är inte ett företag utan ett initiativ av ett företag som drivs i vinstsyfte. Priset 
för VitaMeal inkluderar tillverkning, frakter, marginaler och försäljningskommissioner. 
 

• Varför utbetalas kommissioner på produkter som går till välgörenhet? 
Som distributör eller kund hos Nu Skin Enterprises har du möjlighet att köpa produkter och kan 
välja att donera dessa till en välgörenhetsorganisation. Precis som andra inköp av Nu Skin 
Enterprises produkter, utbetalas kommission till dig på dessa, vare sig du väljer att donera dem eller 
inte.  
 

• Är det etiskt försvarbart att göra vinster på andra människors lidande? 
Nourish the Children-programmet är ett incitament av Nu Skin Enterprises som har tillkommit för 
att hjälpa undernärda barn världen över. Nu Skin Enterprises donerar mat, pengar och tid sida vid 
sida med sina kunder och oberoende distributörer via initiativet Nourish the Children, som 
marknadsförs som ett välgörenhetsprojekt. Företaget tror att initiativet är en innovativ affärslösning 
som kan hjälpa till att bekämpa undernäring och svält genom att förse med de verktyg som krävs för 
effektiva donationer. Du kan finna exempel på denna typ av hjälp överallt; någon kan t.ex. inhandla 
mat på varuhuset och på väg ut lägga en konserv eller två i insamlingskorgarna för behövande. När 
de köpte den där soppburken gjorde flera led i kedjan en vinst – distributören, återförsäljaren och 
tillverkaren o.s.v. Men de har då också alla bidragit med hjälp. Vad vi gör är något liknande men vår 
effektivitet är långt mycket större. 

 
 
 

 



 
 
 

 
• Hur rättfärdigar vi idén att profitera finansiellt genom att sälja mat som skänks till 

svältande barn? 
I de flesta organisationer är det bara en handfull människor som har möjlighet att ägna sig åt 
välgörenhet och pengar saknas ofta. Ideellt arbete blir då resultatet. Det tar inte lång tid innan 
frivilligarbetarna måste återvända till ordinarie arbeten för att kunna försörja sig och sina familjer och 
välgörenhetsarbetet vacklar. I slutet är det bara en handfull betalda anställda och tillfälliga volontärer 
kvar och de kan inte ensamma hantera behoven. Enbart ett minimum av barn blir hjälpta.  
Genom att en stor professionell säljstyrka satsar resurser på att ta itu med problemet, finns det hopp 
om att få bukt med den avsevärda summan av 15 000 barn som dör varje dag runt om i världen, 
genom att öka antalet människor som engagerar sig.  
 

• Vad är en Ambassador? Vad är en Chef Ambassador?   
En Ambassador är någon som donerar fyra VitaMeal-påsar på ADP och även inspirerar sina 
downlines på första nivå att donera ytterligare 12 påsar på ADP. Totalt skall de ha 16 VitaMeal-påsar 
i sin grupp i två sammanhängande månader. Alla Ambassadors får en särskild nål och erkänns vid 
företagsarrangemang och i företagets skrifter. De får även motta ett s.k ‘stamhalsband’. I vissa 
ursprungskulturer signalerar halsbandet främst ägarens ställning och prestationer. En jägare kan bära 
en klo eller tand från ett byte runt sin hals för att visa andra sin skicklighet.  
En Chief Ambassador är en Ambassador som har tre Ambassadors på sin första nivå.  
Alla Chief Ambassadors får en autentisk handgjord ‘hövdingstav’ från Malawi och ett Chief 
Ambassador-hänge till sitt ‘stamhalsband’. Den afrikanska staven är en symbol för hövdingen och 
hans inflytande över och kärlek till sitt folk. Han är den som alla vänder sig till och han bistår dem 
vid motgångar och hjälper dem till en bättre framtid.   
Chief Ambassadors mottar också ett särskilt erkännande vid företagsarrangemang och i företagets 
skrifter. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


