ଆମେେ ଇଣ୍ଡିଆ ବ୍ିଏସ୍ଏମ୍ ଦଳ ଦ୍ୱାରା ଆମେେ ସିଧାସଳଖ ବ୍ିମେତା / ଖୁଚୁରା ବ୍ୟବ୍ସାୟ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥମର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି |

ଭବିଷ୍ୟତର ପୂବବାନୁ ମାନ କରିପାରିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତୁ ମମ ତୁ ମର ସ୍ୱପନକୁ ଅନୁ ସରଣ କରିପାରିବ |

ଫ୍ଲାଏର୍ #4
ମମାର ବୟବସାୟ ମମାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା

- ଜୟ ମେନ ଏମେଲ

ଆମମେ ପ୍ରଡକଟର ବର୍ଣ୍ବନା (QAS)
ଆମର ଉତ୍ପାଦଗୁଡକ
ି କିପରି ବୟବହାର କରା ାଏ ତାହା ମଦଖ୍ାଇବାକୁ ଆମର ଉତ୍ପାଦଗୁଡକ
ି ପାଇଁ ଉତ୍ପାଦମଡମମା ଏକ ସୁମ ାଗ | ଉତ୍ପାଦ-ମଡମମାରୁ, ଆମମ ଆମର ଉତ୍ପାଦର ସୁବଧ
ି ା କହିପାରିବା |
✓ ଆମମେ ଉତ୍ପାଦଗୁଡକ
ି ସମେନ୍ଧୀୟ ଦାବିଗୁଡକ
ି ମକବଳ ଆମମେ ଇେିଆର ସରକାରୀ ଉତ୍ସରୁ ବୟବହାର
କରା ିବା ଉଚିତ |
✓ ଦାବିଗୁଡକ
ି ପରିବତ୍ତବନ କିମୋ ପରିବତ୍ତବନ କରା ାଇପାରିବ ନାହିଁ |
✓ ବିପଦର ସ୍ତର ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତକରଣର ଆବଶ୍ୟକତା ମହତୁ ମୂଲୟ କିମୋ ଉତ୍ପାଦକୁ ତୁ ଳନା କରା ାଇପାରିବ
ନାହିଁ |
✓ ମକବଳ ଆମମେ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ଉତ୍ପାଦ ମଡମମା ବୟବହାର କରନ୍ତୁ |
✓ ବୟକ୍ତିଗତ ଅଭିଜ୍ on ତା ଉପମର ଆଧାରିତ ଏବଂ ଆମର ମରାସରମର ଲିଖିତ ଉତ୍ପାଦଗୁଡକ
ି ର ସୁବଧ
ି ା
ଏବଂ ତୁେଗ
ି ୁ ଡକ
ି ବର୍ଣ୍ବନା କରନ୍ତୁ |
✓ ଆମମେ ସିଧାସଳଖ୍ ବିମେତା / ଖ୍ୁଚୁରା ବୟବସାୟୀ, ଆମମେ ଅଫ୍ି ସଆ
ି ଲ୍ ମେବସାଇଟ୍ କିମୋ ମକବଳ
ଆମମେ ମଟାର ମାଧ୍ୟମମର ଆମମେ ଉତ୍ପାଦ କିଣ |
✓ ଆମମେ ମେବସାଇେମର ଉପଲବ୍ଧ ସୂଚନା ହାସଲ କରି କିମୋ ମାମକବେଂି ଦଳ ଦ୍ୱାରା ଆମୟାଜିତ ତାଲିମ /
ଅଧିମବଶ୍ନର ସୁମ ାଗ ମନଇ ଉତ୍ପାଦଗୁଡକ
ି ବିଷ୍ୟମର ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କର |

ଗୁଣବତ୍ତା ନିଶ୍ଚିତତା ମାନକ (QAS) ଦୀର୍ବକାଳୀନ ସ୍ଥାୟୀ ଏବଂ ଲାଭଜନକ ଆମମେ ବୟବସାୟର ନିମବାଣ
ପାଇଁ ସ୍ତରୀୟ ମଖ୍ଳ ମେତ୍ର ଏବଂ ସମବବାତ୍ତମ ଅଭୟାସ ପାଇଁ ଫ୍ରମମେକବ ପ୍ରଦାନ କମର |
ଆସନ୍ତୁ ସଠିକ୍ ମେମସଜିିଂ ଦ୍ୱାରା ଏକ ସୁସ୍ଥ ବ୍ୟବ୍ସାୟ ନିଶ୍ଚିତ କରିବ୍ା
ଗୁଣବତ୍ତା ନିଶ୍ଚିତତା ମାନକ ଏବଂ ଅନୟାନୟ ଆନୁ ସଙ୍ଗି କ ନୀତି ବିଷ୍ୟମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ବ ସୂଚନା ପାଇଁ, ଦୟାକରି
ଆମର ମେବସାଇଟ୍ କୁ ଅନୁ ସରଣ କରନ୍ତୁ - https://www.amway.in/rulesOfConduct କିମୋ
QR ମକାଡ୍ ସ୍କାନ୍ କରନ୍ତୁ କିମୋ ଆମକୁ plain_speak@amway.com ମର ମଲଖ୍ନ୍ତୁ |

ପ୍ରତୟାଖ୍ୟାନ: ଏହି ଫ୍ଲାଏୟାର ମକବଳ ସୂଚନାମୂଳକ ଉମେଶ୍ୟମର ପ୍ରକାଶ୍ିତ ମହାଇଛି, ଆମମେ ଇେିଆ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇମଜସ୍ ପ୍ରା। ଲିମିମେଡ୍ ଏବଂ ବିନା ମୂଲୟମର ମ ାଗାଇ ଦିଆ ାଉଛି | ବିଷ୍ୟବସ୍ତୁ
ସୁବଧ
ି ାଜନକ ଏବଂ ମଗାପନୀୟ ଅମେ ଏବଂ ଆମମେଙ୍କ ପୂବବ ଲିଖିତ ସମ୍ମତି ବିନା ପୁନ ପ୍ରକାଶ୍ିତ କିମୋ ଅନୟଥା ସମ୍ପୁର୍ଣ୍ବ କିମୋ ଆଂଶ୍ିକ ବିସ୍ତାର ମହାଇପାରିବ ନାହିଁ |

