ਐਮਵੇ ਇੰਡੀਆ ਬੀ.ਸੀ.ਆਰ ਟੀਮ ਦੁਆਰਾ ਐਮਵੇ ਇੰਡੀਆ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਵਕਰੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਕਹੱ ਤ ਕਵੱ ਚ ਜਾਰੀ

"ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰਵਉੱਚ ਟੀਚੇ 'ਤੇ ਪਹੁੁੰ ਚਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇੱ ਕ ਨਵਾਂ ਟੀਚਾ ਚੁਣੋ। "

ਫਲਾਇਰ #3
ਮੇਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮੇਰੀ ਸਾਖ

- ਜੇ ਵੈਨ ਆਂਡਾਲ

ਯੋਗਤਾ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੱ ਤਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਕਵੇਂ ਦੇਣਾ ਹੈ
ਐਮਵੇ ਹਰੇਕ ਪੁਰਸਕਾਰ ਯੋਿਤਾ/Q ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਮੀਜਖਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਦੇਜਖਆ ਜਾ ਸਕੇ ਜਕ ਕੀ ਕਾਰੋਬਾਰ
ਐਮਵੇ ਦੀ ਜਵਕਰੀ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਜਟੁੰ ਿ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਆਚਰਣ ਦੇ ਜਨਯਮਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਅਖੁੰ ਡਤਾ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ। ਸਾਰੇ
ਪੁਰਸਕਾਰ ਜਦੱ ਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ ਜਦੱ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਜਹਲਾਂ ਐਮਵੇ ਦੀ ਸਮੀਜਖਆ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਅਿੀਨ ਹੁੁੰ ਦੇ ਹਨ।
ਹੇਠਾਂ ਕੁਝ ਪੋਇੁੰਟਸ ਜਦੱ ਤੇ ਿਏ ਹਨ ਜਜੁੰ ਨਹਾਂ ਨੂੁੰ ਭੇਜੇ ਿਏ ਯੋਿਤਾ ਪੁਸਟੀਪੱ ਤਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜਦੁੰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਿਆਨ ਜਵੱ ਚ ਰੱ ਜਖਆ
ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
✓

ਕੇਵਲ ਉਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵੇਰਕਵਆਂ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਕਦਓ ਕਜਸ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

✓

ਅਪਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਕਿਆਸਾਂ ਦੀਆਂ ਕਵਆਪਕ ਕਵਆਕਖਆਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ।

✓

ਸੰ ਚਾਰ ਕਵੱ ਚ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੇ ਕਵਸ਼ੇਸ਼ ਨੁਕਕਤਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਦਓ।

✓

ਕੁਆਲੀਫਾਇੰਗ ਮਹੀਨੇ ਨੰ ਪਰਮਾਕਣਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗਾਹਕਾਂ (ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਡਾਊਨਲਾਈਨ ਕਵੱ ਚ ਯੋਗਦਾਨ
ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ) ਦੀ ਇੱਕ ਸੰ ਪਰਨ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕਯੋਗ ਸਚੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰੋ (ਨਾਮ ਅਤੇ ਸਹੀ ਸੰ ਪਰਕ ਨੰਬਰ)

✓

ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਕਵੱ ਚ ਕੀਤੀ ਕਵਕਰੀ ਲਈ ਜਾਰੀ ਗਾਹਕ ਰਸੀਦਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰੋ।

✓

ਕੰ ਮੁਨੀਕੈਸ਼ਨ ਕਵੱ ਚ ਕਦੱ ਤੇ ਗਏ ਕਨਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਜਵਾਬ ਕਦਓ।

✓

ਕਕਸੇ ਵੀ ਦੇਰੀ ਦੀ ਸਰਤ ਕਵੱ ਚ, ਕਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟ ਮੈਨੇਜਰ ਨੰ ਸਕਚਤ ਕਰੋ ਜਾਂ QVG ਟੀਮ ਨੰ
ਵਾਪਸ ਕਲਖੋ।

ਆਚਰਣ ਦੇ ਜਨਯਮਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੁੰ ਜਿਤ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਜਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਵੈੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ
ਜਾਓ - https://www.amway.in/rulesOfConduct ਜਾਂ ਜਕਊਆਰ ਕੋਡ ਨੂੁੰ ਸਕੈਨ ਕਰੋ ਜਾਂ ਸਾਨੂੁੰ
plain_speak@amway.com 'ਤੇ ਜਲਖੋ।

ਬੇਦਾਅਵਾ: ਇਹ ਫਲਾਇਰ ਐਮਵੇ ਇੁੰ ਡੀਆ ਇੁੰ ਟਰਪਰਾਈਜਜਜ਼ ਪਰਾਈਵੇਟ ਜਲਮਜਟਡ ਦੁਆਰਾ ਜਵਸੇਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਉਦੇਸ ਲਈ ਪਰਕਾਜਸਤ ਕੀਤਾ ਜਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਮੱ ਿਰੀ ਜਵਸੇਸ ਅਜਿਕਾਰ ਪਰਾਪਤ ਅਤੇ ਿੁਪਤ ਹੈ ਅਤੇ ਐਮਵੇ ਦੀ ਪੂਰਵ ਜਲਖਤੀ ਸਜਹਮਤੀ ਤੋਂ ਜਬਨਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਜਾਂ ਅੁੰ ਸਕ ਰੂਪ ਜਵੱ ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਜਤਆਰ ਜਾਂ ਪਰਸਾਜਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

