એમિે શન્ન્ડયા બીએસએમ ટીમ દ્વારા એમ્િે ડાયરે ક્ટ સેલર/ હરટે લરના હહતમાં જારી

“તમે ભવિષ્યની આગાહી કરી શકતા નથી, પરં ત ુ તમે તમારા સપનાને અનુસરી શકો છો.”

ફ્લાયર #4

મારો વ્યવસાય મારી પ્રનતટઠા

જે િેન એન્ડેલ

ઉત્પાદનો ન ું વર્ણન કરી રહ્યા છીએ (QAS)
પ્રોડક્ટ-ડેમો એ એમવે ઉત્પાદનોનું પ્રદશવન છે જે એમવે ઉત્પાદનોનો ઉપયોગ કેિી
રીતે કરિો તે દશાવ િે છે . પ્રોડક્ટ-ડેમો દ્વારા અમે એમવે પ્રોડક્્સના ફાયદા પણ
સમજાિી શકીએ છીએ.
✓ એમવે ઉત્પાદનો માટે ના દાવાનો ઉપયોગ સત્તાવાર એમવે ઇન્ડિયા સ્ત્રોતો માુંથી શબ્દશઃ
કરવો આવશ્યક છે .
✓ દાવાઓ ને બદલી અને સધારી શકાતા નથી.

✓ જોખમના સ્તર અને પન્ટટની જરૂરરયાતને કારર્ે રકિંમતો અથવા ઉત્પાદનોની તલના
કરી શકાતી નથી.
✓ ફક્ત એમ્વે માડય ઉત્પાદન નનદશણન નો ઉપયોગ કરો.

✓ વ્યક્ક્તગત અનભવ અને એમવે બ્રોશર દ્વારા ઉત્પાદનોના ફાયદા અને નવશેષતાઓ
સમજાવો.

✓ એમવે ઉત્પાદનો ખરીદો એમવે િાયરે ક્ટ સેલર/રરટે લર, એમવે સત્તાવાર વેબસાઇટ
અથવા ફક્ત એમવે સ્ટોસણ દ્વારા.

✓ એમવે વેબસાઇટ પર ઉપલબ્ધ મારિતીનો લાભ લઈને અથવા ટ્રે નનિંગ /માકે રટિંગ ટીમો
દ્વારા આયોજજત તાલીમ/સત્રોનો લાભ લઈને ઉત્પાદનોન ું જ્ઞાન મેળવો.

ગુણિત્તા િાતરી િોરણો (QAS) લાંબા ગાળાના ટકાઉ અને નફાકારક એમિે વયિસાય
ના વનમાવણ ને હાંસલ કરિા માટે સમાન રમતના મેદાન અને શ્રેષ્ઠ પદ્ધવતઓ માટે
માળખું પ્રદાન કરે છે .

ચાલો આપર્ે ખાતરી કરીએ કે તે યોગ્ય મેસેજજિંગ દ્વારા તુંદુરસ્ત વ્યવસાય છે
ગુણિત્તા િાતરી િોરણો અને અન્ય સંબવં િત નીવતઓ વિશે સંપ ૂણવ માહહતી માટે , કૃપા
કરીને અમારી િેબસાઇટ - https://www.amway.in/rulesOfConduct સંદભવ લો
અથિા QR કોડ સ્કેન કરો અથિા અમને plain_speak@amway.com પર લિો.

અસ્િીકરણ: આ ફ્લાયર માત્ર માહહતીના હેત ુ માટે પ્રકાવશત કરિામાં આવ્ું છે , એમિે ઇન્ન્ડયા એન્ટરપ્રાઇઝિસ પ્રા. ઝલવમટેડ દ્વારા અને મફતમાં પ્રદાન કરિામાં આિી રહ્ું છે .
સામગ્રી વિશેષાવિકાર પ્રાપ્ત અને ગોપનીય છે અને એમિેની પ ૂિવ લેઝિત સંમવત વિના સંપ ૂણવ અથિા આંવશક રીતે ફરીથી પ્રસાહરત અથિા અન્યથા પ્રસાહરત થશ શકે નહ .

