એમર્વે ઈન્ન્ડયા બીસીઆર ટીમ દ્વારા એમ્ર્વે ડાયરે ક્ટ સેલર/ હરટેલરના હહતમાું જારી

ફ્લાયર #3
મારો વ્યવસાય મારી પ્રતતટઠા

"જ્યારે તમે તમારા સર્વોચ્ચ લક્ષ્ય સુધી પહોંચો છો, ત્યારે એક નવુ ું પસુંદ કરો."

- જે ર્વેન એન્ડલ

લાયકાત પષ્ુ ટિ પત્રનો જવાબ કેવી રીતે આપવો
એમર્વે દરે ક એર્વોડવ લાયકાત/ક્યુ-મહહના ની સમીક્ષા કરે છે કે શુું આ વયર્વસાય એમર્વે સેલ્સ એન્ડ માકે હટિંગ
પ્લાન અને આચરણ ના શનયમો ની ર્ાર્વના અને અિુંહડતતાસાથે સુસગ
ું ત રીતે બનાર્વર્વામાું આવયો છે કે
નહીં. તમામ પુરસ્કારો મુંજૂર અને માન્યતા પ્રાપ્ત કરતા પહેલા એમર્વે સમીક્ષા અને મુંજૂરીને આશધન છે .
મોકલર્વામાું આર્વેલ પાત્રતા પુન્ટટ પત્રનો જર્વાબ આપતી ર્વિતે ધ્યાનમાું રાિર્વાના કેટલાક મુદ્દા
નીચે આપેલ છે .

✓

ફક્ત પ્રશ્નમાું રહેલા મહહના શર્વિે શર્વગતર્વાર સાથે જ જર્વાબ આપો.

✓

અપનાર્વર્વા માું આર્વેલી વ્ ૂહરચનાઓ અને વયર્વસાશયક પદ્ધશતઓ પર વયાપક ખુલાસો
િામેલ કરો.

✓

સુંદેિાવયર્વહારમાું પ્રકાશિત થયેલ શર્વશિટટ મુદ્દાઓનો જર્વાબ આપો.

✓

ક્ર્વોઝલફાઇંગ મહહના ને માન્ય કરર્વા માટે ગ્રાહકો ની નોંધપાત્ર અને ચકાસણી કરી િકાય
તેર્વી સ ૂઝચ પ્રદાન કરો (તમારી પોતાની અને ફાળો આપતી ડાઉનલાઇન્સ) (નામ અને માન્ય
સુંપકવ નુંબર હોર્વો આર્વશ્યક છે )

✓

ચોક્કસ મહહના માું કરર્વામાું આર્વેલા હરટેઝલિંગ સામે ગ્રાહકોના ર્વેચાણની રસીદો રજૂ કરો.

✓

સુંદેિાવયર્વહારમાું ઉલ્લેઝિત શનધાવહરત સમયમયાવદામાું જર્વાબ આપો.

✓

કોઈ શર્વલુંબ થાય તો કૃપા કરીને તમારા એકાઉન્ટ મેનેજરને જાણ કરો અથર્વા ક્યુર્વીજી
ટીમને પાછા લિો.

આચાર સુંહહતા અને અન્ય સુંબશું ધત નીશતઓ શર્વિે સુંપ ૂણવ માહહતી માટે , કૃપા કરીને
અમારી ર્વેબસાઇટ https://www.amway.in/rulesOfConduct નો સુંદર્વ લો અથર્વા QR
કોડ સ્કેન કરો અથર્વા plain_speak@amway.com પર અમને લિો.

અસ્ર્વીકરણ: આ ફ્લાયર માત્ર માહહતીના હેત ુ માટે પ્રકાશિત કરર્વામાું આવ્ુું છે , એમર્વે ઇન્ન્ડયા એન્ટરપ્રાઇઝિસ પ્રા. ઝલશમટે ડ દ્વારા અને મફતમાું પ્રદાન કરર્વામાું આર્વી
રહ્ુું છે . સામગ્રી શર્વિેષાશધકાર પ્રાપ્ત અને ગોપનીય છે અને એમર્વેની પ ૂર્વવ લેઝિત સુંમશત શર્વના સુંપ ૂણવ અથર્વા આંશિક રીતે ફરીથી પ્રસાહરત અથર્વા અન્યથા પ્રસાહરત
થઈ િકે નહીં.

