ਐਮ ੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸੈਲਰ/ਵ ਕਰੇਤਾ ਦੁਆਰਾ ਐਮ ੇ ਇੰ ਡੀਆ ਬੀਐਸਐਮ ਟੀਮ ਪਰਚਨ ਵ ਕਰੇਤਾ ਼ਾਂ ਦੇ ਵਹਿੱ ਤ ਵ ਿੱ ਚ
ਜਾਰੀ ਰਿੱ ਵਖਆ ਵਿਆ

"ਤੁਸੀਂ ਭਵ ਿੱ ਖ ਦੀ ਭਵ ਿੱ ਖਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੁਪਵਨਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। "

ਫਲਾਇਰ #4
ਮੇਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮੇਰੀ ਸਾਖ

- ਜਯ

ਂ
ਨ
ੇ ਐਡਲ

ਐਮ ੇ ਉਤਪਾਦ਼ਾਂ ਦਾ ੇਰ ਾ (QAS)
ਡੈਮੋਨਸਟਰੇਸਨ ਐਮ ੇ ਉਤਪਾਦ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਪੇਸਕਾਰੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਅਸਲ ਰਤੋਂ ਨੰ ਇਸਦੇ ਕਾਰਜ ਨੰ
ਵਦਖਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਾਂ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ ਾਲੇ ਨਤੀਜੇ ਨੰ ਸਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।
✓

ਐਮ ੇ ਦੇ ਉਤਪਾਦ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦਾਅ ੇ ਵਸਰਫ ਅਵਿਕਾਰਤ ਐਮ ੇ ਇੰ ਡੀਆ ਸਰੋਤ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਰਬੈਟੀਮ ਵ ਿੱ ਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ
ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

✓

ਦਾਅਵ ਆਂ ਨੰ ਬਦਵਲਆ ਜ਼ਾਂ ਸੋਵਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।

✓

ਜੋਖਮ ਪਿੱ ਿਰ ਅਤੇ ਪਰਮਾਵਣਕਤਾ ਦੀ ਲੋ ੜ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀਮਤ ਜ਼ਾਂ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ।

✓

ਵਸਰਫ਼ ਐਮ ੇ ਪਰ ਾਵਨਤ ਉਤਪਾਦ ਡੈਮੋ ਦੀ ਰਤੋਂ ਕਰੋ।

✓

ਵਨਿੱਜੀ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਆਿਾਰ 'ਤੇ ਉਤਪਾਦ਼ਾਂ ਦੇ ਲਾਭ਼ਾਂ ਅਤੇ ਵ ਸੇਸਤਾ ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਦਿੱ ਸੋ ਅਤੇ ਵਜ ੇਂ ਵਕ ਐਮ ੇ ਬਰੋਸਰ ਵ ਿੱ ਚ
ਦਿੱ ਵਸਆ ਵਿਆ ਹੈ।

✓

ਐਮ ੇ ਉਤਪਾਦ਼ਾਂ ਨੰ ਐਮ ੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸੇਲਰ/ਵਰਟੇਲਰ, ਐਮ ੇ ਦੀ ਅਵਿਕਾਰਤ ੈਿੱਬਸਾਈਟ ਜ਼ਾਂ ਐਮ ੇ ਸਟੋਰ਼ਾਂ
ਰਾਹੀਂ ਖਰੀਵਦਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

✓

ਐਮ ੇ ਦੀ ੈਿੱਬਸਾਈਟ ਜ਼ਾਂ ਵਸਖਲਾਈ/ਮਾਰਕੀਵਟੰ ਿ ਟੀਮ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਰ ਾਏ ਿਏ ਸੈਸਨ਼ਾਂ 'ਤੇ ਉਪਲਬਿ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਪਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਵਿਆਨ ਨੰ ਿਾਓ।

ਕੁਆਲਟੀ ਐਸੋਰੈਂਸ ਸਟੈਂਡਰਡ (QAS) ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਐਮ ੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੰ ਲੰਬੀ ਵਮਆਦ ਅਤੇ
ਲਾਭਕਾਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਿੀਆ ਅਵਭਆਸ ਦੀ ਪੇਸਕਸ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਆਓ ਸਹੀ ਸੰ ਦੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਿੱ ਕ ਵਸਹਤਮੰ ਦ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈਏ।
ਿੁਣ ਿੱ ਤਾ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਵਮਆਰ਼ਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰ ਵਿਤ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਾਸਤੇ, ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ
ੈਿੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਓ - https://www.amway.in/rulesOfConduct ਜ਼ਾਂ ਵਕਊਆਰ ਕੋਡ ਨੰ ਸਕੈਨ ਕਰੋ ਜ਼ਾਂ
plain_speak@amway.com 'ਤੇ ਸਾਨੰ ਵਲਖੋ।

ਵਡਸਕਲੇ ਮਰ ਇਹ ਫਲਾਇਰ ਐਮ ੇ ਇੰ ਡੀਆ ਇੰ ਟਰਪਰਾਈਵ਼ਿ਼ਿ ਪਰਾਈ ੇਟ ਵਲਮਵਟਡ ਦੁਆਰਾ ਵ ਸੇਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਪਰਕਾਵਸਤ ਕੀਤਾ ਵਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੰ ਮੁਫ਼ਤ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਵਰਹਾ ਹੈ।
ਸਮਿੱ ਿਰੀ ਵ ਸੇਸ ਅਵਿਕਾਰ ਪਰਾਪਤ ਅਤੇ ਿੁਪਤ ਹੈ ਅਤੇ ਐਮ ੇ ਦੀ ਪਵਹਲ਼ਾਂ ਵਲਖੀ ਸਵਹਮਤੀ ਤੋਂ ਵਬਨ਼ਾਂ ਇਸਨੰ ਪਰੀ ਤਰਹ਼ਾਂ ਜ਼ਾਂ ਅੰ ਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰਸਾਵਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

