ஃப் ளையர் #4
எனது ேணிகம் எனது புகழ்

ஆம் வே இந் தியா BSM குழுோல் ஆம் வே வநரடி விற் பளனயாைர்/சில் லளற
விற் பளனயாைரின் நலன் கருதி சேைியிடப் பட்டது

"நீ ங் கள் எதிர்காலத்தத கணிக்க முடியாது, ஆனால் உங் கள் கனவுகதள நீ ங் கள் பின் பற்் ்லா்் .“
-ஜெய் வான் ஆண்ஜெல்

ஆம் வே தயாரிப் புகளை விேரிக்கிறது (QAS)
ஆர்பற்பறாெ்ெத்தின் மூல்் ஆ்் வவ தயாரிபற் புகளின் உண்த்யான பறயன் பறாடு அதன் வவதல
அல் லது முடிவுகளின் பிரதிநிதித்துவ்ாகு்் , வ்லு்் அதத தயாரிபற் பின் பறயன் பறாெ்டிலிருந்து்்
ஜபற்லா்்
✓ ஆ்் வவ தயாரிபற் புகளுக்கான உரித்வகாரல் ஆ்் வவ இந்தியாவின் அதிகாரபற் பூர்வ
ஆதாரங் களில் இருந்து ஜசால் லியலாக பறயன் பறடுத்தபற் பறெ வவண்டு்்
✓ உரித்வகாரல் கதள ்ா்் ்வு்் ்ா்் ்வு்் முடியாது.

✓ ஆபறத்து நிதல ்்் று்் ஆதார்் வததவ என் பறதால் விதல அல் லது தயாரிபற் பு ஒபற் பீடுகள்
ததெஜசய் யபற் பறெ்டுள் ளன
✓ ஆ்் வவ அங் கீகரிக்கபற் பறெ்ெ தயாரிபற் பு ஜெவ்ாக்கதள ்ெ்டு்் பறயன் பறடுத்தவு்்
✓ ஆ்் வவ சி்் வ்ெ்டில் குறிபற் பிெ்டுள் ளபறடி தனிபற் பறெ்ெ அனுபறவத்தின் அடிபற் பறதெயில்
தயாரிபற் புகளின் நன் த்கள் ்்் று்் அ்் சங் கதள விளக்குங் கள்
✓ ஆ்் வவ தயாரிபற் புகதள ஆ்் வவ வநரடி வி்் பறதனயாளர்/ சில் லத் வி்் பறதனயாளர்,
ஆ்் வவ அதிகாரபற் பூர்வ இதணயதள்் அல் லது ஆ்் வவ ஸ்வொர்கள் மூல்் வாங் க
வவண்டு்் .

✓ ஆ்் வவ இதணயதளத்தில் அல் லது பறயி்் சி / சந்ததபற் பறடுத்தல் குழுக்களால் நெத்தபற் பறடு்்
அ்ர்வுகளில் கிதெக்கு்் தகவதலபற் ஜபறறுவதன் மூல்் தயாரிபற் பு அறிதவ வ்்் பறடுத்தவு்் .

குவாலிெ்டி அஷ்யூரன்ஸ் ஸ்ொண்ெர்டுகள் (QAS) நீ ண்ெ கால நிதலயான ்்் று்்
இலாபறகர்ான ஆ்் வவ வணிகத்தத உருவாக்குவத்் கான நிதல விதளயாெ்டு
்்் று்் சி்ந்த நதெமுத்களுக்கான கெ்ெத்பற் தபற வழங் குகி்து.
சரியான சசய் தியிடல் மூலம் இது ஒரு ஆவராக்கியமான ேணிகமாகும்
என்பளத உறுதிப் படுத்துவோம் .
தர உத்தரவாத தரநிதலகள் ்்் று்் பி் ஜதாெர்புதெய நதெமுத்கள் பற்் றிய
முழுத்யான தகவலுக்கு, தயவுஜசய் து எங் கள் வதலத்தளத்ததபற் பறார்தவயிெவு்் https://www.amway.in/rulesOfConduct அல் லது QR குறியீெ்தெ ஸ்வகன் ஜசய் யவு்் அல் லது
plain_speak@amway.com இல் எங் களுக்கு எழுதவு்்

ஜபறாறுபற் புது்பற் பு: இந் த ஃபிதளயர், ஆ்் வவ இந் தியா எண்ெர்பிதரசஸ்
பிதரவவெ் லிமிஜெெ் மூல்் தகவல் வநாக் கங் களுக் காக
பிரத்திவயக்ாக ஜவளியிெபற் பறெ்ெது. லிமிஜெெ் ்்் று்் இலவச்ாக வழங் கபற் பறடுகி்து. உள் ளெக் க்் சி்பற் புரித் ்்் று்் இரகசிய்ானது
்்் று்் Amway இன் முன் எழுத்துபற் பூர்வ அனு்தியின்றி முழுத்யாகவவா அல் லது பறகுதியாகவவா மீண்டு்் உருவாக் கபற் பறெவவா அல் லது
பறரபற் பறபற் பறெவவா கூொது.

