
Uluslararası İş Geliştirme 
GÖREVLER VE SORUMLULUKLAR



TEŞVİK EDİN VE 
BAĞLANTIDA 

KALIN!

ULUSLARARASI SPONSOR 
Tanım: Amway İş Fırsatı’nı bir başka Amway ülkesinden bir ASG adayına tanıtan 
Amway Serbest Girişimcisi. 

GÖREVLER VE SORUMLULUKLAR:

Yapılması gerekenler: 

•  Adayınıza Amway İş Fırsatı’nı genel olarak tanıtın. Örneğin, ASG’ye kendi kişisel 
deneyiminizi anlatabilirsiniz. 

•  Mevcut Sponsorluk Hattı veya yerel Amway bağlı kuruluşu aracılığıyla uygun bir 
Vekil Sponsor bulmasına yardımcı olun. 

•  Yeni Uluslararası Sponsor ettiğiniz ASG’yi teşvik edin ve onunla düzenli olarak 
iletişim kurun (örneğin, ASG’ye yenileme yapmasını, toplantılara katılmasını, 
ürünleri kullanmasını hatırlatın).

•  Uluslararası Sponsor ettiğiniz ASG’yi desteklemek, ihtiyaçlarının karşılanmasını ve 
gerekli şekilde iletişimde kalmasını sağlamak üzere, Vekil Sponsor ile temasta olun. 
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Yapılmaması gerekenler:

•  Vekil Sponsor’un Uluslararası Sponsor ettiğiniz ASG’ye sağladığı desteğe ve eğitime 
müdahale etmeyin. 

•  Söz konusu ülkeye ilişkin Amway Satış ve Pazarlama Planı’nın sunumunu yapmayın 
(bu Vekil Sponsorun görevidir).

•  Uluslararası sponsorluğunu yaptığınız ASG’nin ülkesine ürün veya doküman 
paylaşmayın/göndermeyin.
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YETERLİKLER VE ŞARTLAR*: 

•  Her rozet seviyesinde olabilir.
• Adayı şahsen tanıyor olmalıdır.
•  ASG’nin başvurusu sırasında, Uluslararası Sponsor yazılı 

olmalıdır.

ÖDÜLLER/PRİMLER*:

•  Uluslararası Sponsor edilen ASG maksimum performans 
seviyesine ulaştığında, Ulusarası Sponsor %2 oranında 
Uluslararası Liderlik Primine hak kazanır.

•  Uluslararası Sponsor kendi ülkesinde Platin seviyesine 
ulaştığında, Zümrüt Rozeti için uluslararası yeterlik 
kazanmış dallarını kullanabilir.

•  Zümrüt Primi Kazanan ASG (ZPK) kayıt olduğu ilk pazarda 
uluslararası yeterlik kazanmış dallarını Elmas ve Yıldız Elmas 
rozetleri için kullanabilir. Minimum 6 Y12 dala sahip olarak 
Yıldız Elmas rozetine yeterlik kazanılması, Küresel Takdir ve 
Ödül Programı ile Gözde Elmas ve üzeri seviyelerde yeterlik 
kazanmak için ön koşuldur.

•  Uluslararası sponsor olan ASG  aşağıda sıralananları 
yapabilmek için kendi ülkesinde Zümrüt rozet seviyesine 
ulaşmış bir Zümrüt Primi Kazanan (ZPK) ASG olmalıdır:

 –  Elmas ve üzeri rozet seviyeleri için uluslararası dalları 
kullanabilmek.

 –  Zümrüt/Elmas prim hesaplamasında uluslararası yeterlik 
iş hacmini kullanabilmek.

*  Amway Satış ve Pazarlama Planı, BTP ve KBÖ hakkında daha detaylı 
bilgi için lütfen www.amway.com.tr resmi web sitesini ziyaret edin. 
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GÜNLÜK LİDERLİK, 
EĞİTİM VE DESTEK 
SAĞLAYIN

VEKİL SPONSOR
Tanım: Uluslararası Sponsor edilen bir Amway Serbest Girişimcisi’ni, desteklemek üzere 
tayin edilmiş bir ASG. 

GÖREVLER VE SORUMLULUKLAR:

•  Uluslararası Sponsor edilen ASG’ye Amway İşi’ne kaydolurken yardımcı olmak ve rehberlik 
etmek.

•  Sponsorluk görevlerini yerine getirmek.
•  Amway Satış ve Pazarlama Planı’nın sunumunu yapmak ve açıklamak.
•  Yeni Uluslararası Sponsor edilen ASG’ye Amway’de yapılan toplantılar da dahil olmak 

üzere, mevcut olan Amway kaynaklarına ilişkin rehberlik etmek.
•  İşin yürütülmesine ve geliştirilmesine yönelik günlük liderlik, eğitim ve destek sağlamak.
• Kültürel konular ve hukuki zorunluluklara ilişkin rehberlik sağlamak.
• Uluslararası Sponsor ile iletişimi sürdürmek.
• İki türlü belirlenir:
 –  Uluslararası Sponsor yönlendirir ve Uluslararası Sponsor edilen 

ASG de kabul eder.
 –  Yerel bağlı kuruluş tayin eder ve Uluslararası Sponsor edilen 

ASG de kabul eder.

ÖDÜLLER/PRİMLER:

•  Kişisel Sponsor ile aynı Satış ve Pazarlama Planı ödülleri ve primlerine hak 
kazanır; tek fark alt grupta bulunan ASG’nin maksimum Liderlik PD seviyesine 
ulaşması durumunda hak kazanılan Vekil Liderlik Primi’nin oranının %4 olmasıdır 
(Kişisel Sponsor için Liderlik Priminin oranı %6’dır).
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ÇOKLU İŞ SAHİBİ
Tanım: Yabancı bir ülkede kayıtlı bir Amway işi kuran ve uluslararası sponsor eden 
bir Amway Serbest Girişimcisi. 

GÖREVLER VE SORUMLULUKLAR:

Yapılması gerekenler: 

•  Kendinizi uluslararası sponsor edin ve Çoklu İşinizin Amway’da aktif olduğundan 
emin olun.

• İşinizi söz konusu ülkede büyütün.

•  Söz konusu ülkenin hukuki şartlarına ve ayrıca Amway’in yerel Kural ve 
Prensiplerine uygun hareket edin.

•  İşin yürütülmesi ve geliştirilmesine yönelik olarak alt grubunuza düzenli liderlik 
ve destek sağlamak üzere gerekli düzenlemeleri yapın.

• Ancak alt grubunuzu destekleyebilir durumdaysanız, bir Çoklu İş kurun.

Yapılmaması gerekenler: 

•  Çoklu İş kurma amacınıza yönelik olarak, sizin tarafınızdan şahsen sponsor 
edilmemiş olan ASG’leri kendinize çekmeye çalışmayın.

•  Kendi ülkenizdeki işinizi ihmal etmeyin. Kendi ülkenizdeki işiniz çerçevesinde 
sponsor olarak görevinizi yerine getirmekten sorumlu olduğunuzu unutmayın. 
Kendi ülkenizdeki yükümlülüklerinizi ihmal etmek ödül ve primleriniz üzerinde 
olumsuz etki yaratabilir. 
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ÖDÜLLER/PRİMLER:

•  Çoklu İş’inizin/İkinci İş’inizin kayıtlı olduğu ülkedeki Satış ve Pazarlama Planı 
kapsamında verilen ödül ve primlere hak kazanırsınız.

•  Kendi ülkenizde / birinci işinizin olduğu ülkede, Uluslararası Sponsor olduğunuz 
çoklu işle ilgili verilen aynı ödül ve primleri almaya hak kazanırsınız.

•  Çoklu İşiniz yeni Kurucuların Başarı Ödülü (KBÖ) ve Küresel Takdir ve Ödül Programı 
kazanımlarınıza kayıt olduğunuz ilk pazarda olduğu şekilde katkıda bulunabilir.  

YETERLİK:

•  Çoklu İş kurabilmek için Amway Ofisi’nin olduğu ülkede en azından Platin yeterliği 
seviyesine ulaşılması gerekmektedir.

ÇOKLU İŞ EĞİTİMİ

Çoklu İş Eğitimini Amway İşi’ne sahip olduğunuz herhangi 
bir ülkede alabilirsiniz. Çoğu ASG, Çoklu İş Eğitimini ilk 
kayıt oldukları ülkede almayı tercih edeceklerdir. Lütfen 
ülkenizin Satış Ofisi ile iletişim kurarak bu eğitimi almak 
istediğinizi bildirebilirsiniz. Ya da online İngilizce eğitimlere 
katılabilirsiniz. 
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Kişisel 
deneyiminizi 
paylaşın

ULUSLARARASI 
SPONSORLUK SÜRECİ
Aşağıda bir başka ülkeden yeni bir adaya işi tanıtırken bir Uluslararası 
Sponsor’un izlemesi önerilen süreç yer almaktadır: 

*Not: Sorularınızın pek çoğuna yanıt bulmak üzere uluslararası 
kaynak olarak www.amwayglobal.com/MyBiz’i kullanabilirsiniz. 

Uluslararası Sponsor aşağıdakileri yapar: 

Adım 1: Şahsen tanıdığınız, yabancı bir ülkede yaşayan bir kişiyle 
iletişim kurun.

 A. *Amway’in o ülkede faaliyette olduğundan emin olun.

 B.  Adayınızın söz konusu ülkede Amway Serbest Girişimcisi olabilmek için 
*uygunluğundan emin olun.

Adım 2: Adayınıza Amway işi hakkında genel bilgiler verin.

 A. Kişisel deneyiminizi paylaşın.

 B. Adayınızın ilgi seviyesini belirleyin.

 C.  Adaya, bir Vekil Sponsorun kendisiyle temasa geçeceğini bildirin.
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Adım 3: Aday için tercihen Platin veya üzeri seviyede olan uygun bir Vekil Sponsor 
belirleyin.

 A.  Üst sıra sponsorlarınıza danışarak çalıştığınız organizasyonla bağlantılı bir Vekil 
Sponsor bulmak üzere yardım isteyin.

 B.  Sponsorlarınızın o ülkede Amway İşi yapan tanıdıkları  yok ise, adayınızın bulunduğu 
ülkedeki Amway bağlı kuruluşuyla temas kurun. 

  i.  Amway bağlı kuruluşlarıyla ilgili iletişim bilgileri için www.amwayglobal.com/MyBiz 
adresinden Market Information (Ülke Bilgileri) bölümüne başvurun ve aradığınız 
ülkeyi seçin (sadece İngilizcedir).

  ii.  Ülkeye ilişkin ayrıntılı bilgiler ve İş İlişkileri adına temas kurulacak kişinin adını 
öğrenmek için Market Information (Ülke Bilgileri) bölümünde Plan Basics  
(Planın Temel Öğeleri) kısmını inceleyin. 

  iii.  MyBiz’e erişmekte sorun yaşıyorsanız, lütfen Amway Ofisleri’nin iletişim 
bilgilerini almak için yerel Amway Ofisi’nizle iletişime geçin.

 C.  Adayın seçilen Vekil Sponsor’dan memnun olmaması durumunda, Amway 
başvuru formu imzalanmadan önce yukarıdaki adımları bir kez daha 
tekrarlayın. 
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Adım 4: Adayı, Amway hakkında daha fazla bilgi edinmek üzere yerel 
Amway websitesine yönlendirin.

Adım 5: Vekil Sponsor ile iletişime geçin.

 A. Vekil Sponsor’a adayınızın iletişim bilgilerini verin.

 B. Vekil Sponsor’dan adayınızla iletişime geçmesini isteyin.

 C.  Aday’a ve Vekil Sponsor’a başvuru formuna yazmaları için ASG 
numaranızı vermeyi unutmayın.

 D.  Vekil Sponsor veya Sponsorluk Hattı’ndan bir ASG’nin Satış ve 
Pazarlama Planı’nı adaya gösterdiğinden emin olun.

Adım 6: Süreci takip edin ve aşağıdakileri teyit edin: 

 A.  Vekil Sponsor’un adayınız ile iletişime geçip geçmediğinden emin 
olunuz. Geçmediyse, Amway bağlı kuruluşundan yardım isteyiniz. 

 B.  Adayın kayıt olup olmadığı ve başvuru formunda sizi Uluslararası 
Sponsoru olarak belirtip belirtmediğini kontrol ediniz. 
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