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Rruga juaj e suksesit 
me Oriflame

Rekomandimi i produkteve 
Si Brend Partner, fokusi juaj kryesor është të krijoni zakonin e përdorimit, 
rekomandimit të rregullt të produkteve si në online ashtu edhe personalisht 
dhe të ndani mundësinë e Oriflame. Krijimi i një pranie të fortë dixhitale 
është çelësi i suksesit tuaj.

Ndërtimi i ekipit 
Si Menaxher, fokusi juaj kryesor është të zgjeroni sjelljet e ndërtimit të 
biznesit që tashmë i  keni krijuar. Kjo do të thotë që ju duhet të vazhdoni të 
rekomandoni  produkte me një grup të madh njerëzish dhe të ftoni në mënyrë 
aktive Brend Partner të rinj  që t'i bashkohen ekipit tuaj.

Ne dëshirojmë që ju të keni një udhëtim të gjatë dhe të suksesshëm 
në Oriflame. Ndërsa ndërtoni karrierën tuaj, është e rëndësishme 
të kuptoni bazat e të qenit Brend Partner, në mënyrë që të jeni të 
përgatitur për sukses. 
 
Udhëtimi juaj në Oriflame është i ndarë në tre faza: Brend Partner , Menaxher dhe Drejtor.  
Dhe gjatë gjithë udhëtimit tuaj, ju do të zhvilloni aftësitë që ju japin zotërim mbi nivelin tuaj 
aktual dhe do t'ju ndihmojnë të kaloni në etapa tjera. Këto aftësi do të ndërtohen mbi njëra-
tjetrën dhe do t'ju ndihmojnë të bëni një karrierë të fortë dhe afatgjatë. Tre aftësitë kryesore 
janë Rekomandimi i Produkteve, Ndërtimi i Ekipit dhe Udhëheqja.

Udhëheqja 
Si Drejtor, fokusi juaj kryesor është të vazhdoni të modeloni praktikat më të 
mira që ju sollën në këtë nivel të suksesit.Këtu, detyra juaj parësore është të 
zhvilloni drejtorët brenda ekipit tuaj nëpërmjet udhëheqjes. Kjo siguron 
qëndrueshmërinë afatgjatë të biznesit tuaj.
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Ftoni të tjerët 
dhe filloni të fitoni komisione 

për shitjet e ekipit tuaj

Zhvilloni aftësitë tuaja 
nëpërmjet  platformës 

e-learning, trajnime për 
bukurinë dhe biznesin.

Përfitoni  deri në 

30%
zbritje në porositë tuaja 

personale.

Për arritjet tuaja merrni  
si shpërblim paratë.

Ndani lidhjen tuaj personale 
të referimit dhe fitoni deri në 

30%
 në shitjet tuaja

Ndihmojini të tjerët të 
arrijnë tituj më të lartë dhe 

merrni 3% shtesë në të 
gjitha shitjet e ekipit të tyre

Ndiqni programin tonë të 
hyrjes për rezultate më të 

shpejta

Zbuloni materialet e 
mediave sociale që kemi 

zhvilluar për t'ju mbështetur.

Shijoni mjetet dhe 
aplikacionet tona kryesore 

të biznesit
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Keni pasion për bukurinë dhe kujdesin e lëkurës? A ju pëlqen një 
mënyrë jetese e shëndetshme ku shkëlqeni nga brenda jashtë? 
Atëherë ju keni gjetur vendin e duhur!

Kur anëtarësoheni në Oriflame, ju keni mundësinë të punoni me 
produkte të cilësisë së lartë dhe të fitoni para sipas kushteve 
tuaja. Ju zgjidhni vetë se deri ku dëshironi të arrini - dhe ne ju 
mbështesim gjatë gjithë rrugës.

Bëhuni sot Brend Partner i  Oriflame!
Rekomandimi i Produkteve Oriflame është i lehtë dhe argëtues!
Ju nuk keni nevojë të jeni ekspert në bukurinë ose stilin e jetës së 
shëndetshme për të ndarë dhe promovuar produktet tona dhe 
për të filluar të fitoni para.
Nëse dëshironi të zhvilloni veten dhe të mësoni më shumë për 
bukurinë, ne do të jemi të lumtur t’ju ndihmojmë me kurset tona  
të trajnimit falas.

Rekomandoni te miqtë tuaj
Nëse ju pëlqejnë produktet tona, pse të mos i rekomandoni ato? 
Si Brend Partner, mund të filloni të ndani rekomandimet tuaja 
përmes lidhjes suaj të referimit Ndaj & Fito që nga momenti kur 
bashkoheni, si pjesë e anëtarësimit tuaj. Oriflame kujdeset për të 
gjitha aktivitetet administrative.Ne do të kujdesemi për pagesat, 
dërgesat dhe kujdesin e klientëve! Ju thjesht mund të ndani dhe 
rekomandoni produktet tona dhe të mblidhni të ardhurat. Sa më 
shumë të ndani, sa më shumë klientë VIP të keni, aq më shumë 
fitoni!

Bëhuni  Brand Partneri i ynë
Nëse jeni të interesuar për bukurinë, mund të bëheni një Brend 
Partner. Si një Brend Partner, ju keni akses në trajnimet tona falas 
që mund të rrisin njohuritë tuaja për bukurinë. Ju do të jeni në 
gjendje të organizoni seminare për kujdesin e lëkurës dhe të rritni 
blerjet  tuaja përmes demonstrimit të produkteve tona. Mbajtja  
e trajnimeve  të Kujdesit për Lëkurën ose Wellness mund të rrisë 
blerjet  tuaja dhe të sjellë klientë besnikë.

A e doni 
bukurinë?
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Si Brend Partner, ju garantohet një zbritje prej 20%  
në blerjen e produkteve për veten dhe familjen tuaj nëse 
paguani tarifën e anëtarësimit dhe rianëtarësimin kur të  
vijë koha. Ju gjithashtu mund të përfitoni nga mundësia  
jonë e biznesit duke blerë dhe rekrutuar me vullnetin  
dhe përgjegjësinë tuaj. 
 
Gjetja e klientëve është mënyra më e mirë për të fituar  
para duke filluar një biznes. Prandaj, ne u ofrojmë Brend 
Partnerëve mundësinë për të përfituar nga 20% deri në 
30% zbritje për porositë e klientëve të tyre VIP dhe porositë 
e tyre personale, të cilat ne i quajmë Zbritje Personale. 
Zbritjet  personale  janë të gjitha pikët e bonusit personal  
dhe pikët e bonusit të klientëve VIP.

Bonusi i pikëve personale(BPP) 
Çdo porosi që bëhet nga  ju ose klientët tuaj VIP,do t'i shtohen 
bonus pikëve tuaja personale  (BPP).Bonus  pikët (BP) i caktohen 
çdo artikulli individual bazuar në çmimin e tij të klientit, shihni 
Fjalorin për të mësuar më shumë. BPP përfaqëson totalin  
e BP-le të mbledhura nga blerjet tuaja personale si Brend 
Partner dhe klientët tuaj VIP.

20%

25%

30%

Fitoni dhe kurseni  
me Oriflame

Rangu i BPP Përfitimet personale 
me perqindje 

0-99 BPP

100 BPP-219 BPP

220 BPP ose më e lartë
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20% 5% 25%

20% 10% 30%
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Zbritje personale  
Zbritja personale përbëhet nga një zbritje aktuale e garantuar 
dhe një zbritje e besnikërisë (ZB). Çdo Brend Partner i regjistruar  
ka të drejtë për një zbritje të garantuar të menjëhershme prej 
20% për çdo vlerë të porosisë personale të produktit. Mund të 
merret një zbritje shtesë prej 5% ose 10% në varësi të vëllimit 
total të BPP.ZB shtesë mund të përdoren për porositë e ardhshme. 
 
Ja si funksionon:
• Në fund të periudhës së katalogut, norma totale e skontimit 

personal llogaritet bazuar në nivelin tuaj të BPP-le të arritura.
• Zbritja aktuale prej 20% për porositë personale është 

e disponueshme menjëherë në periudhën aktuale të 
katalogut.

• Një shtesë prej 5% ose 10% është ZB e mundshme, e llogaritur 
si diferencë midis normës së zbritjes personale të arritur 
(20%, 25% ose 30%) dhe zbritjes aktuale prej 20%.

• ZB-të e mundshme mund të përdoren në periudhën e 
ardhshme të katalogut kur të porosisni përsëri. ZB juaj nuk 
mund të kalojë 50% të porosisë tuaj aktuale personale.

• ZB-ja juaj do të jetë e vlefshme gjatë periudhës tjetër të 
katalogut dhe do të skadojë në fund të asaj periudhe.

Shembull: Zbritje personale 

Rangu i BPP 

0-99 BPP

Zbritje aktuale Zbritja e Besnikërisë Zbritje totale personale 

100 BPP-219 BPP

Ju keni porositur në shumën 200 € gjatë një periudhe katalogu me TVSH 18%. Vëllimi i BPP-le tuaja është 112. Ju keni një zbritje aktuale 
të garantuar prej 20% dhe gjithashtu merrni një 5% shtesë si Zbritje e Besnikërisë. Kjo do të thotë që ju do të përfitoni një zbritje prej 
10 € që do të shpenzoni në periudhën e ardhshme të katalogut, me një zbritje të rregullt prej 20%. 
 
*-Shënim: Vlerat e dhëna kanë për qëllim ilustrimin e një shembulli ku 1BP = 1VB = 1 €*

220 BPP ose më e lartë
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Shembull: Bonusi i klientit VIP

Ju keni qenë shumë aktive në rrjetet sociale dhe keni tërhequr 
pesë klientë VIP. Ata u regjistruan si klientë VIP dhe secili porositi 
produkte për kujdesin e lëkurës për 80 €. Vlera e porosive të tyre 
ishte 400 €. Bonusi juaj total për klientët VIP, duke marrë parasysh 
18% TVSH, 
për atë periudhë katalogu është 98 € i llogaritur si 400€ - 18% 
TVSH x 30%. 
Shënim: Vlerat e dhëna kanë për qëllim ilustrimin e një shembulli  
ku 1BP = 1VB = 1 €

20%

25%

30%

Rangu i BPP 

0-99 BPP

100 BPP-219 BPP

220 BPP ose më e lartë

Bonusi pët klinetët  VIP

Bonusi për VIP Klientët 
Si pjesë e përfitimit tuaj personal të arritur, ju do të merrni një 
bonus klienti VIP për secilin prej porosive tuaja të klientëve VIP. 
Bonusi i klientit VIP varion nga 20% në 30% të vlerës së porosisë, 
në varësi të BPP-le tuaja. 
 
Si funksionon? 
Në fund të çdo katalogu, Bonusi juaj i Klientit VIP llogaritet mbi 
vlerën totale të blerjeve të klientëve tuaj VIP, pa TVSH. Sa më 
shumë klientë VIP të keni online dhe sa më shumë të blejnë, aq më 
e lartë do të përqindja që do të merrni. Bonusi i klientit VIP do të 
paguhet si pjesë e komisionit të Planit të Suksesit në fillim të 
katalogut  të ardhshëm. 
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Ndarja e mundësisë së biznesit

Brend Partnerët Menaxherët

Koha e shpenzuar

Shitja

Rekrutimi

Ndërtimi i ekipeve

Lideri

1-5 orë/javë

Mësoni

Mësoni

Mësoni

6-15 orë/javë

Dhe vazhdoni të mësoni Dhe vazhdoni të mësoni

Dhe vazhdoni të mësoni Dhe vazhdoni të mësoni

Dhe vazhdoni të mësoni

16+ orë/javë

Mësoni

Dëshironi të bëheni një udhëheqës i suksesshëm me Oriflame? 
Ekziston një udhëtim i lidhur ngushtë me zhvillimin tuaj.  
Këtu janë 3 fazat e udhëtimit të Oriflame: 
 
Brend Partneri: 
Ju mund të bëheni një Brend Partner i  Oriflame duke u regjistruar. 
Kur paguani anëtarësimin dhe tarifën vjetore të rianëtarësimit, 
ju keni të drejtë të gëzoni të gjitha përfitimet e Brend Partnerit. 
Fokusi kryesor për një Brend  Partner, duhet të jetë përdorimi 
dhe shijimi i produkteve, si dhe shitja dhe duke ftuar  të tjerët 
për t'u bashkuar me Oriflame. 
  
Si një Brend Partner, ju ndërtoni besimin tuaj ndërsa 
përsëritni sukseset tuaja.Brend Partnerët janë gjithashtu në 
gjendje të blejnë produkte për veten dhe familjen e tyre me 
një zbritje të garantuar të menjëhershme prej 20%.

Menaxheri: 
Faza tjetër në udhëtimin tuaj në Oriflame është të bëheni 
Menaxher. Fokusi kryesor për një Menaxher është të trajnojë 
linjën e tij  se si të bëhen Brend  Partnerë të suksesshëm , 
përmes rekomandimit dhe ftesës së të tjerëve që të 
bashkohen dhe të blejnë. Një menaxher jep një shembull duke 
rekomanduar dhe ftuar të tjerët për të blerë. Sa më shumë të 
rritet ekipi juaj, aq më shumë kohë shpenzoni për të trajnuar 
rrjetin tuaj të Brend Partnerëve. 
 
Drejtori: 
Hapi tjetër është të bëhesh Drejtor, me fokus primar në 
ndërtimin dhe trajnimin e menaxherëve dhe drejtorëve të 
tjerë. Megjithatë, është ende e rëndësishme të drejtosh me 
shembull dhe të vazhdosh të përmbushësh rolet e Brend 
Partnerit dhe menaxherit, gjithashtu duke rekomanduar, duke 
ftuar të tjerët të bashkohen dhe të blejnë, si dhe aspektet 
themelore të menaxherëve të grupit. Qielli është kufiri!

Kjo tabelë tregon një vlerësim të kohës gjatë udhëtimit tuaj

Drejtorët
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Shembull: Bonusi Unilevel

Ju (450 BP)

Niveli i parë 
12%

Niveli i dytë 
7%

Niveli i tretë 
3%

Niveli i katërt 
0%

Unilevel Bonusi  (UB) 
Si shpërblim për ndarjen e mundësive të biznesit duke ftuar  
të tjerët të bashkohen dhe të blejnë, ju keni të drejtën 
për një bonus Unilevel bazuar në porositë e rrjetit tuaj.  
Ju mund ta merrni këtë bonus nga porosia e parë e anëtarit 
tuaj të parë. Sa më i madh të jetë rrjeti juaj dhe sa më shumë 
porosi të bëni, aq më i lartë është bonusi juaj Unilevel. Kur të 
arrini më shumë tituj, bonusi juaj Unilevel do të rritet në 
përqindje dhe nivele për  të cilat paguhet. 
 
Madhësia e rrjetit tuaj definohet nga të gjithë Brend Partnerët në 
strukturën tuaj, që do të thotë ju dhe të gjithë nën nivelin  tuaj  
më poshtë. 
 
Bonusi Unilevel bazohet në Vëllimin e Biznesit (VB) pesë 
nivele poshtë jush në strukturën tuaj. Për llogaritjen e VB, 
shihni Fjalorin. Niveli është pozicioni që ka një Brend Partneri 
në raport me Brend Partnerin tjetër.

Shembull:Unilevel  %   me  nivelin e  e 1-rë  të Brend Partnerëve.

Ju keni regjistruar tre Brend Partnerë. Ata kanë filluar të 
fitojnë përmes linkut, Ndaj & Fito dhe disa nga miqtë e tyre 
janë regjistruar si Brend Partner. Në këtë shembull, ju keni tre 
grupe bonusi të kualifikuara dhe bonus pikë  totale të grupit 
(BPG), duke arritur  titullin e Menaxherit të Ekipit duke fituar 
një bonus Unilevel deri në nivelin e tretë të Brend Partnerit . 
Bonusi juaj total i Unilevel do të jetë 101 € (për më shumë 
informacione se si të llogaritni fitimet tuaja, shihni modulet 
tona të trajnimit elektronik). Shikoni tabelën në faqen me 
titull "Si të kualifikoheni" dhe mësoni më shumë për 
përqindjet e bonuseve të Unilevel.

Menaxher i Ekipit

 Brend Partner  Platinum 

Brend Partner  i Artë 

Brend Partner  i Argjendtë 

Brend Partneri  i Bronztë 

Titujt Unilevel % me  nivelin 
e 1-rë të Brand Partnerëve 
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Jane 
(300 BP)

Mary 
(75 BP)

Victoria 
(100 BP)

Elizabeth 
(250 BP)

Sarah 
(150 BP)

Sofia 
(100 BP)

Aimee 
(75 BP)

James 
(200 BP)

Kate 
(100 BP)
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Udhëheqja 
e grupit tuaj
Siç u përmend më parë, fokusi i një drejtori duhet të jetë kryesisht 
në zhvillimin e menaxherëve dhe drejtorëve. Kjo është arsyeja pse 
udhëheqja  është çelësi për zhvillimin e një biznesi të 
qëndrueshëm të Oriflame. Si shpërblim për zhvillimin e ekipit tuaj 
dhe ndërtimin e menaxherëve dhe liderëve, ju do të merrni një 
bonus gjenerate. 
 
Bonusi i gjeneratës  (BGJ) 
Zhvillimii i ekipit tuaj hap një grup krejtësisht të ri bonusesh për ju. 
Kur të arrini titullin Drejtor, do të keni të drejtë 
te Bonuset e Gjeneratës, në krye të të gjitha fitimeve tuaja të tjera. 
Kur mbani një titull Drejtor ose më të lartë, do të merrni një bonus 
shtesë prej 1% nga Gjenerata Personale  GJP. Kur jeni drejtor i artë 
ose më i lartë, do të fitoni BGJ nga gjeneratat e drejtorit poshtë jush. 
 
Sa më i lartë titulli, do të ju kalkulohet bonusi më i lartë. Mund të 
arrijë deri në 5 Gjenerata të nëngrupit tuaj , që do të thotë se 
mund të fitoni nga një sasi e madhe njerëzish. Ju merrni BGJ-ës, 
përveç Bonusit grupit  dhe është e zakonshme që këto shpërblime 
të vendosen si kusht para jush. Një brez është një grup që është 
formuar në linjën e poshtme të një Brend Partneri , duke filluar me 
një Brend Partner  në linjën e saj të ulët që ka një titull të karrierës 
së drejtorit, ose më të lartë dhe duke përfshirë të gjithë poshtë 
saj/të, deri tek ai/ajo, por pa përfshirë Drejtorin e ardhshëm të 
Titullit të Karrierës ose të statuseve më të larta.
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Shembull: Udhëheqja e grupit tuaj:

Elizabeth (Drejtor)

James (Drejtor)

Gjenerata Personale Gjenerata e 1-rë Gjenerata e 2-të

Duke vazhduar të bleni dhe duke ftuar të tjerët të bashkohen dhe të blejnë, ju jepni një shembull për grupin tuaj. Ju keni mësuar  
se si të shkëlqeni në të dyja opsionet,dhe tani jeni në gjendje të mësoni dhe të stërvitni  grupin tuaj. Kjo ka çuar në rritjen e tyre, 
duke u zhvilluar në Drejtorë. Tani do të fitoni 1% ekstra në të gjithë Grupin tuaj Personal dhe 3% shtesë në të gjithë Brezin e 
Elizabeth, e cila është Gjenerata juaj e nivelit të parë. Qëllimi juaj tani është të arrini Drejtor i  Safirtë Sapo ta arrini atë, do të keni 
të drejtën e një 2% shtesë për të gjithë gjeneratën e James's, gjeneratën tuaj të nivelit të dytë (kontrolloni modulet tona të mësimit 
elektronik për informacione të mëtejshme se si të llogaritni fitimet tuaja). Shihni tabelën nën faqen "Si të kualifikoheni" për të mësuar 
më shumë rreth përqindjeve të Bonusit të Gjeneratës.

Ju (Drejtor i Artë)

GJENERATA 1    

3%

GJENERATA  2 

2%

GJENERATA 
PERSONALE 

1%
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EllaEvelynJane MarySharonVictoria

Chloe

Kate

Kristina

MichellePhilip

SarahSofia

AimeeCamilla CharlotteDiana Emma OliviaToni

AudreyAva Isabella Lily MadisonMia
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Kualifikimet dhe shpërblimet

Shpërblime me të holla:

Drejtor President  
i Lartë

Drejtor President

Oriflame ka krijuar një sistem që e bën më të lehtë për ju të 
kuptoni dhe mësoni titujt. Sistemi promovon stabilitetin e ekipit 
brenda ekipit tuaj dhe suksesin tuaj. 
 
Statusi i pagesës: 
Titulli juaj me pagesë përcakton se çfarë fitoni. Ai bazohet në 
performancën në katalogun  aktual dhe, për rrjedhojë, mund të 
ndryshojë gjatë çdo periudhe të caktuar të katallogut. Ndërsa 
çdo katallog mbyllet, titulli juaj me pagesë është titulli që keni në 
mbyllje të katallogut. Titulli Paid-As është privat, dihet vetëm për 
ju dhe më lart për grupin tuaj, ai nuk do të ndahet me Brend 
Partnerë të tjerë. 
 
Titulli i karrierës: 
Titulli juaj i karrierës nuk ndryshon shpesh dhe përdoret për 
mirënjohje dhe bonus të grupit. Ky është titulli i karrierës që 
ndani me ekipin tuaj. Kur arrini një Titull të ri Karriere për herë të 
parë, ky Titull i ri i Karrierës është efektiv në mënyrë retrospektive 
në ditën e parë të katallogut  në të cilën u arrit.

Ruajtja e titullit të karrierës suaj: 
Në pjesën e mëparshme të udhëtimit tuaj, kur keni një Brend 
Partner përmes titullit të menaxherit të lartë të ekipit, titulli juaj  
me pagesë mund të ndryshojë në bazë të çdo katallogu, por titulli 
juaj i karrierës do të mbetet gjithmonë i njëjtë. Pasi të jeni më lart 
se një menaxher i lartë ekipi, do t'ju duhet të ruani performancën 
tuaj për të paktën 4 nga çdo 9 katalloga në mënyrë që të mbani 
titullin tuaj të karrierës, ose do ta humbni titullin derisa të rikthenini 
Titullin tuaj. Ju mund të riktheni titullin tuaj  duke arritur një titull me 
pagesë që përputhet me titullin tuaj të dëshiruar  për 4 nga  
9 katalloga. 
 
Shpërblimi me të holla: 
Ju keni të drejtën për një çmim me të holla kur promovoheni për  
një Drejtor të ri ose Titull Karriere më të lartë. Çmimi Cash është 
një bonus  i ndarë në dy pagesa. Pagesa e parë do të ndodhë në 
kohën e promovimit fillestar dhe e dyta do të ndodhë kur ju të 
rikualifikoheni për të njëjtin titull (ose më të lartë) të karrierës gjatë 
periudhës suaj të parë të rikualifikimit. Nëse promovoheni në një 
titull më të lartë të karrierës së drejtorit, ndërkohë që fitoni pjesë 
për një titull më të ulët, ju mund të fitoni të dy Çmimet me të holla.

Drejtor Drejtor i Artë Drejtor i Safirtë Drejtor i Diamant Drejtor Diamant 
i Dyfisht

Drejtor Ekzekutiv
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C16 C17 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10

Shembull: Titulli  i juaj

Katallogu

Titulli i paguar

Titulli i karierës

(Hera e 1-rë)
Drejtor

Drejtor

Drejtor Drejtor Drejtor Drejtor Drejtor Drejtor

Në katalogun e   17 ju u promovuat për herë të parë Drejtor i Artë. Për të mbajtur titullin tuaj të karrierës, do t'ju duhet titulli juaj me 
pagesë që të përputhet gjithashtu me Drejtorin e Artë për 4 nga 9 kataloga.Duke llogaritur tashmë edhe katallogun në të cilin   
u promovuat . 
 
Në këtë shembull, titulli juaj me pagesë përputhet me titullin tuaj të karrierës së Drejtorit të Artë për 5 nga 9 katallogaat. Kjo do të thotë 
që titulli juaj i karrierës së Drejtorit të Artë do të mbahet në hapjen e C9. Që nga mbyllja e C9, ne do të shikojmë gjithmonë 
9 katallogat e fundit, në mënyrë të përsëritur. 
 
Ju morët çmimin tuaj të plotë në para, urime! Ju morët 750 € me bonuset e katallogut 17 dhe 750 € të tjera me bonuset e katallogut 5.

Drejtor 
i Artë

Drejtor  
i Artë

Drejtor 
i Artë

Drejtor 
i Artë

Drejtor 
i Artë

Drejtor 
i Artë

Drejtor 
i Artë

Drejtor 
i Artë

Drejtor 
i Artë

Drejtor 
i Artë

Drejtor 
i Artë

Drejtor 
i Artë

Drejtor 
i Artë

Drejtor 
i Artë

Drejtor 
i Artë

Drejtor 
i Artë
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Shkallët  
e suksesit

Drejtor President  i Lartë

Drejtor President

Drejtor

Menaxher i Ekipit

Senior Menaxher  i ekipit

Drejtor Ekzekutiv

Drejtor Diamant i Dyfisht

Drejtor i Diamant

Drejtor i Safirtë

Drejtor i Artë

Brend Partner Platinum

Brend Partner i Artë

Brend Partner i Argjend

Brend Partner Bronze

Brend Partner
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Titulli juaj do të përcaktohet nga një 
kombinim faktorësh 
 
Bonusi i pikëve personale (BPP): 
Përfaqëson totalin e BP-ve të mbledhura nga blerjet tuaja 
personale si Brand Partner dhe klientët tuaj VIP. 
 
Dega  e Kualifikuar për Bonus: 
Një degë e kualifikuar bonus është një degë me të paktën një 
Brend Partner të kualifikuar për bonus (100 BPP ose më lart) 
kudo në degë. Mund të jetë pafundësisht në thellësi. 
 
Dega  e Kualifikuar për Titull: 
Pjesa  e kualifikuar për titull (për shembull, pjesa e kualifikuar 
nga drejtori) është ajo pjesë që ka të paktën një titull si ky me 
pagesë diku në rrjetin e saj. Mund të jetë pafundësisht në 
thellësi. 
 
Bonus pikët poshtë linjës (BPP): 
BPP janë shuma totale e të gjitha BPP-le të akumuluara nga të 
gjithë Brend  Partnerët në linjën e poshtme të një Brend 
Partneri, pafundësisht në thellësi. BPP është një pjesë e 
madhësisë  së përgjithshme të rrjetit. 
 
Rregulli më i fortë i degës: 
Jo më shumë se 50% e kërkesës BPP për një titull mund të vijë 
nga BPP-e tuaja ose nga ndonjë pjesë individuale. Ky rregull 
zbatohet vetëm për titullin e drejtorit ose më lart dhe ju 
ndihmon të ndërtoni një ekip të qëndrueshëm  me shitje të 
forta në të gjitha fushat. 
 
BP e grupit personal: 
Për titullin e drejtorit dhe më lart, duhet të keni gjithmonë një 
nivel minimal të 3000 BP-ve në Gjeneratën tuaj personale.  
Ky rregull ju inkurajon që të vazhdoni të zhvilloni Liderë të rinj 
në Brezin  tuaj Personal. 
 
Drejtori i ri+ Gjenerata (DGJ): 
Të paktën një herë në 17 katalloga, si Drejtor Ekzekutiv ose më 
lart, duhet të keni dikë që të promovohet në Drejtor për herë 
të parë, nga Grupi juaj Personal. Nuk kërkon një pozicion të ri 
drejtor për t'u promovuar. Kjo ju lejon të vazhdoni të zhvilloni 
ekipin tuaj për sukses afatgjatë. 
 
Shihni përshkrimet e plota në Fjalor.

Kur kualifikoheni për herë të parë ndonjëherë për një Titull të ri Karriere, atëherë 
ai Titull Karriere është efektiv në mënyrë retrospektive në ditën e parë të katalogut në 
të cilën u arrit.

Nëse ai titull është Senior Menaxher i Ekipit ose më i ulët, ju do të mbani  
të njëjtin titull të karrierës pa pasur nevojë për rikualifikim, 
për sa kohë që jeni aktiv në Oriflame. Titulli juaj me pagesë do të ndryshojë,  
në varësi të performancës në secilin katallog.

Për titullin e Drejtorit ose më lart, ju do të mbani të njëjtin titull të karrierës  
për 9 katalloga  (përfshirë katallogun promovues). 
Gjatë kësaj periudhe, ju duhet të arrini statusin e pagesës gjatë katër nga nëntë 
periudhave të Katalogut duke shikuar prapa, periudhën aktuale të Katalogut 
plus tetë të mëparshmet. Ky do të mbetet një parametër konstant me nëntë 
periudha të kampanjës së Katalogut si bazë.

Nëse një Drejtor ose më lart nuk arrin të rikualifikohet për titullin e tij të karrierës duke 
mos u paguar si ai titull për të paktën 4 nga 9 katalloga, atëherë titulli i saj i karrierës 
do të jetë titulli më i lartë i karrierës për të cilin ajo është kualifikuar të paktën 4 herë 
gjatë atyre 9 Katallogave  por jo më të ulëta se Menaxheri i Lartë i Ekipit.

Brend Partnerët që dikur kishin arritur një titull karriere 
Drejtor ose më i lartë dhe më pas humbet ai Titull i Karrierës duhet të paguhet si ai 
titull për të paktën 4 nga 9 Katalloga, përpara se ato të promovohen në atë Titull 
Karriere për herë të dytë (ose pasuese). Gjatë kësaj periudhe, ata do të paguhen 
përsëri me titullin për të cilin kualifikohen, gjë që do të thotë se ata mund të kenë 
një status  të paguar që është më i lartë se titulli i tyre i karrierës.

Kjo do të thotë që ju mund të rikualifikoheni ose të zbrisni më shumë se një titull 
njëkohësisht, në varësi të titullit më të lartë me pagesë që keni arritur 4 herë gjatë 
9 katallogave  të mëparshëm. 
 
Kontrolloni modulet tona të mësimit elektronik për informacione të mëtejshme,  
se si të kualifikoheni për tituj.

6 fakte rreth titujve 
të karrierës së 
Oriflame

17

1

2

3

4

5

6



18

300 700 000 350 000 3 000 8 1

300 320 000 160 000 3 000 8 1

300 160 000 80 000 3 000 8 1

300 80 000 40 000 3 000 6 –

300 40 000 20 000 3 000 4 –

300 22 000 11 000 3 000 4 –

 300 12 500 6 250 3 000 4 –

300 7 000 3 500 3 000 4 –

300 3 500 – – 4 –

250 1 800 – – 3 –

200 1 000 – – – – –

150 500 – – – – –

125 300 – – – – –

100 200 – – – – –

– – – – – – –

Si të kualifikoheni
Në tabela mund të lexoni për kërkesat e ndryshme që duhet të plotësoni për Titujt, Bonuset, 
Nivelin dhe Bonuset e Gjeneratës.

Titujt:

M
en

ax
-

he
rë

t

Titujt
Bonus Pikë 
Personale  

(BPP)

Dega e 
kualifikuar 
për bonus

Bonus pikët e 
grupit tuaj

 Drejtor i Ri 
(17 kataloga)Degët e kualifikuara për titull

6 Drejtor+

4 Drejtor+

2 Drejtor+

Drejtor President  i Lartë

Drejtor President

Drejtor

Menaxher i Ekipit

Rregulli më i 
fortë i Degës

Senior Menaxher  i ekipit

D
re

jto
rë

t

Drejtor Ekzekutiv

Drejtor Diamant i Dyfisht

Drejtor i Diamant

Drejtor i Safirtë

Drejtor i Artë

Brend Partner Platinum

Brend Partner i Artë

Brend Partner i Argjend 

Brend Partner Bronze

Brend Partner

Br
en

d 
Pa

rt
ne

r

Gjenerata 
Personale  

5 Drejtor+dhe  3 Drejtor  
i Safirtë+

6 Drejtoror+ dhe 2  Drejtor  
i Safirtë+

7 Drejtor+ dhe  1 Drejtor  
i Safirtë+

1 Brend Partner Platinum+  
dhe  1 Drejtor+

2 Brend Partner Platinum+

1 Brend Partner Argjend+ and 1 
Brend Partner Platinum+

2 Brand Partner Argjend+
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12% 9% 5% 2% 1%

12% 9% 5% 2% 1%

12% 9% 5% 2% 1%

12% 9% 5% 2% 1%

12% 9% 5% 2% 1%

12% 9% 5% 2% 1%

12% 9% 5% 2% –

12% 9% 5% 2% –

12% 8% 4% – –

12% 7% 3% – –

11% 6% – – –

10% 5% – – –

9% – – – –

8% – – – –

– – – – –

1% 3% 2% 1% 1% 1%

1% 3% 2% 1% 1% 1%

1% 3% 2% 1% 1% 1%

1% 3% 2% 1% 1% –

1% 3% 2% 1% – –

1% 3% 2% – – –

1% 3% – – – –

1% – – – – –

– – – – – –

– – – – – –

– – – – – –

– – – – – –

– – – – – –

– – – – – –

– – – – – –

 Bonuset e Gjeneratës:
Titujt

Titujt Niveli 1 Niveli  2 Niveli  3 Niveli  4 Niveli  5

Drejtor+ 
Gjenerata 1

Drejtor+ 
Gjenerata  2

Drejtor+ 
Gjenerata 3

Drejtoror+ 
Gjenerata  4

Drejtor+  
Gjenerata 5

M
en

ax
-

he
rë

t
M

en
ax

-
he

rë
t

Drejtor President  i Lartë

Drejtor President  i Lartë

Drejtor President

Drejtor President

Drejtor

Drejtor

Menaxher i Ekipit

Menaxher i Ekipit

Bonuset e një niveli:

Senior Menaxher  i ekipit

Senior Menaxher  i ekipit

D
re

jto
rë

t
D

re
jto

rë
t

Drejtor Ekzekutiv

Drejtor Ekzekutiv

Drejtor Diamant i Dyfisht

Drejtor Diamant i Dyfisht

Drejtor i Diamant

Drejtor i Diamant

Drejtor i Safirtë

Drejtor i Safirtë

Drejtor i Artë

Drejtor i Artë

Brend Partner Platinum

Brend Partner Platinum

Brend Partner i Artë

Brend Partner i Artë

Brend Partner i Argjend

Brend Partner i Argjend

Brend Partner Bronze

Brend Partner Bronze

Brend Partner

Brend Partner

Br
en

d 
Pa

rt
ne

r
Br

en
d 

Pa
rt

ne
r

Gjenerata 
Personale
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FJALOR 

BREND PARTNERËT E  PARË 
Brend Partnerët që rekrutoni vetë dhe sponsorizoni 
drejtpërdrejt.

EKIPI MENAXHERIT 
Përmban tituj Menaxher i Ekipit  dhe Senior 
Menaxher i Ekipit.

VËLLIMI I BIZNESIT (VB) 
Vlera monetare e shitjeve të produktit me zbritje 
maksimale personale të shkallëzuar prej 30%, minus 
TVSH dhe taksa të tjera. Shuma e Bonuseve tuaja do 
të llogaritet si përqindje e VB-së totale. Vëllimi i 
biznesit mund të llogaritet paksa ndryshe sipas 
segmenteve të ndryshme të produkteve, këto dallime 
mund të gjenden në faqen e internetit të Oriflame.

DEGA E KUALIFIKUAR  PËR BONUS 
Një bonus i një  Degë të Kualifikuar  është një degë 
me të paktën një Brend Partner  të kualifikuar  
(100 BPP ose më  lartë) kudo në degë (mund të jetë 
pafundësisht në thellësi).

BONUSI I BREND PARTNERËVE  TË KUALIFIKUAR 
Një Brend Partner i kualifikuar ,është ai  që ka 
grumbulluar 100 BPP në një katalog. Nuk ka kërkesa 
për porosinë personale, kështu që një Brend Partner  
mund të kualifikohet për bonus edhe nëse ai/ajo nuk 
ka bërë ndonjë porosi personale ndërkohë që 
kërkesa për 100 BPP, plotësohet nga porositë  
e klientëve të saj VIP.

BONUSI I PIKËVE  (BP) 
Secilit produkt i caktohet një numër bonus i pikëve. 
Produktet dhe grupet më të shtrenjta kanë më shumë 
bonuspikë.Bonus  pikët  llogariten duke pjesëtuar VB 
me raportin VB/BP. Raporti VB/BP mund të 
ripërcaktohet sipas kushteve të tregut. Vlera më e 
përditësuar e raportit VB/BP mund të gjendet në 
faqen e internetit të Oriflame në Mobile Office, 
krahas variacioneve të ndryshme të BP-ve sipas 
segmenteve të ndryshme të produktit.

BONUSET: 
Bonuset janë një shpërblim që mund të arrihet duke 
ndarë mundësinë e biznesit me të tjerët për t'u 
bashkuar me Oriflame dhe duke zhvilluar Liderët.

AKTIVITETET 
Ndani në % të anëtarëve që kanë bonus pikë  
personale në periudhën aktuale të katalogut.

BREND PARTNER AKTIV 
Një Brend Partner me bonus  pikë  personale në një 
periudhë të caktuar të katalogut.Bonusi i pikëve  
personale mund të gjenerohet nga porositë 
personale, të Brend Partnerëve dhe VIP-ve.

EKIPI EKZEKUTIV 
Përmban titullin e karrierës së Drejtorit Ekzekutiv.

TITULLI I KARRIERËS 
Përdoret për njohje dhe bonuse. Ky është titulli që do 
të ndani me ekipin tuaj. Kur arrini një titull të ri karriere 
për herë të parë, ky titull i ri i karrierës është efektiv për 
të gjithë katalogun në të cilën është arritur.

KATALOGU  
Periudha e katalogut është zakonisht 21 ditë.
Katalogu  përdoret për llogaritjen e bonuseve, 
kualifikimin e titullit, kualifikimin e konferencës  
dhe ofertat e katalogut.

BONUS  PIKËT E   GRUPIT TUAJ (BPG) 
BPG është shuma totale e të gjitha BPP-le të 
akumuluara nga të gjithë Brend Partnerët, në linjën 
e fundit të një Brend Partneri.BPP është  nga ju dhe 
të gjithë poshtë jush, deri në fund të rrjetit.BP janë një 
masë e caktuar e madhësisë së përgjithshme të rrjetit.

STRUKTURA 
Të gjithë Brend Partnerët  në rrjetin tuaj 
përfaqësojnë strukturën tuaj.

EKIPI I DREJTORIT 
Përmban titujt Drejtor, Drejtor i Artë dhe Drejtor  
i Safirtë.

EKIPI I DIAMANTË 
Përmban titujt Drejtor i Diamantë  dhe Double 
Drejtor i Diamantë.

ÇMIMI I KLIENTIT 
Klienti që  paguan me çmim të katalogut.

KLIENTI 
Një person që blen produkte nga ju,  
ose nga ndonjë Brend Partner i Oriflame.

EKIPI KRYESOR 
Një ekip kryesor përbëhet nga Bend Partnerë, të 
cilët janë të përkushtuar të bëhen Liderë. Zakonisht 
përbëhet nga tre deri në pesë Brend Partnerë të 
formuar nën një menaxher ose drejtor.

SHPËRBLIMI ME TË HOLLA 
Çmimin e njëhershëm me të holla,do ta merrni kur  
të arrini për herë të parë titullin e  ri sipas  Planit të 
Suksesit të Oriflame, duke filluar nga Titulli i Drejtorit.

NIVELI 
Brend Partnerët  në Grupin tuaj Personal nën Linjën 
tuaj të Parë numërohen në nivele. 

DEGA 
Një Degë përbëhet nga një Brend Partner i Linjës  
së Parë dhe të gjithë linjën e tyre më poshtë.

LIDER 
Kjo shprehje i referohet Brend Partnerëve të Oriflame 
që sponsorizojnë dhe udhëheqin Brend Partnerë të 
tjerë. Përdoret për të gjitha nivelet nga Menaxheri  
i Ekipit te titulli më i lartë, Drejtor President i  Lartë.

MENAXHER I PAVARUR ORIFLAME 
Shpesh i referuar si "Menaxheri". Kjo shprehje 
përmban nivelet e menaxherit të ekipit dhe 
menaxherit të lartë të ekipit.

DREJTOR I PAVARUR ORIFLAME 
Shpesh i referuar si "Drejtor". Kjo shprehje përmban 
të gjitha nivelet nga Drejtori dhe deri në nivelin më 
të lartë të Drejtorit, President Drejtor i Lartë.

BREND PARTNER I PAVARUR I  ORIFLAME 
Shpesh i referuar si "Brend Partner ". Një person, 
qoftë Brend Partner, menaxher, drejtor apo drejtues, 
i cili regjistrohet dhe paguan tarifën e regjistrimit në 
Oriflame.

BREND PARTNER JOAKTIV  
Një Brend Partner  pa bonus pikë  personale (BPP) në 
një periudhë të caktuar të katalogut. Një Brend Partner  
mund të jetë joaktiv 1(kishte BPP në katalogun  
paraprak), joaktiv 2 (kishte BPP dy kataloga  më parë), 
joaktiv 3 (kishte BPP tre kataloga   më parë dhe që do të 
hiqet nga anëtarësimi në mbylljen e katalogut aktual.

GJENERATA 
Një gjeneratë është një grup që është formuar në 
linjën e poshtme të një Brend Partneri, duke filluar 
me një Brend Partner  në linjën e saj të poshtme që 
ka një titull të karrierës së drejtorit ose më të lartë 
dhe duke përfshirë të gjithë poshtë saj, deri te ky 
titull, por pa përfshirë Drejtorin e ardhshëm të Titullit 
të Karrierës ose më  lart. Kur një Brend Partner në 
gjeneratën tuaj personale arrin Titullit e Drejtorit të 
Karrierës, ai largohet nga Gjenerata juaj Personale 
dhe bëhet gjeneratë më vete, së bashku me Brend 
Partnerët e tyre.
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KLIENTI VIP 
Një person që regjistrohet si klient i  Oriflame pa 
tarifë regjistrimi me qëllim që të blejë produkte 
Oriflame online.

EKIPI I PRESIDENTIT 
Përmban titujt Drejtor President dhe President 
Drejtor i Lartë.

Deklaratat dhe shembujt e paraqitur në këtë 
dokument janë vetëm për qëllime ilustrimi. Oriflame 
nuk jep asnjë garanci në lidhje me fitimet. Rezultatet 
aktuale financiare mund të ndryshojnë ndërmjet 
Brend Partnerëve dhe do të ndikohen nga faktorë  
të tillë si aftësitë e secilit Brend Partner,përvoja e 
biznesit, kapaciteti individual, përpjekja dhe koha 
e investuar.

GJENERATA PERSONALE (GJP) 
Gjenerata juaj personale përfshin të gjithë Brend 
Partnerët  të sponsorizuar drejtpërdrejt nga ju (Linja 
juaj e Parë), si dhe linjat e tyre poshtë - por jo Brend 
Partnerët  që kanë arritur vetë Titullin Drejtorit  të 
Karrierës ose më lart dhe linjat e tyre më poshtë. 
Mund të referohet gjithashtu si Grupi Personal.

GJENERERATA PERSONALE  GJP 
Për titullin e drejtorit dhe më lart, duhet të keni 
gjithmonë një nivel minimal të BP-ve në gjeneratën 
tuaj personale. Ky rregull ju inkurajon që të vazhdoni 
të zhvilloni Liderë të rinjë në Gjeneratën  tuaj 
Personale.

BONUS PIKËT PERSONALE (BPP) 
BPP është shuma totale e të gjithë BP-ve të akumuluar 
nga një Brend Partner dhe të gjithë klientët e saj/të tij 
VIP në çdo katalog.

TITULL I  PAGUAR 
Përcakton se çfarë fitoni; bazohet në performancën në 
katalogut  aktual dhe për këtë arsye mund të ndryshojë 
gjatë çdo periudhe të caktuar të katalogut. Në mbyllje 
të çdo katalogu, titulli juaj me pagesë do të jetë titulli që 
keni në mbyllje të katalogut.

RRJETI 
Në Planin e Suksesit të Oriflame, ky term i referohet 
të gjithë Brend Partnerëve  në linjën tuaj të ulët, 
duke përfshirë drejtorët e titullit të karrierës ose  
më lart dhe linjat e tyre më poshtë.

DREJTORI I RI + GJENERATA (DGJ) 
Të paktën një herë në 17 kataloga, ju si Drejtues duhet 
të keni dikë që të promovohet në një Drejtor për herë 
të parë. Kjo kërkesë nis nga titulli i Drejtorit Ekzekutiv. 
Oriflame kërkon vetëm një anëtar të ri të ekipit të 
gjeneratës së parë për të arritur këtë gradë. Nuk 
kërkon një pozicion të ri drejtor për t'u promovuar. DGJ 
ju inkurajon që të vazhdoni të zhvilloni ekipin tuaj për 
suksesin afatgjatë në karrierën tuaj dhe në karrierën  
e gjeneratës suaj.

ANËTARËT 
Të gjithë anëtarët (Brend Partnerët dhe klientët VIP) të 
cilët kanë bonus pikë  personale brenda 3 katalogave 
të fundit. Për klientët VIP, bonusi i pikëve personale 
mund të gjenerohen nga porositë e veta. Për Brend 
Partnerët,bonusi i  pikëve personale  mund të 
gjenerohen nga porositë e veta të Brend Partnerëve 
dhe nga porositë e veta të klientëve VIP të kyqur.

LINJA  
Sponsori juaj dhe të gjithë Brend Partnerët mbi 
sponsorin tuaj janë në linjën tuaj.

TITULLI I GRUPIT   TË  KUALIFIKUAR 
Një titull i kualifikuar grupi (për shembull,drejtor 
grupi i  kualifikuar) është një pjesë që ka të paktën 
një titull të tillë me pagesë diku në këtë degë. Mund 
të jetë pafundësisht i gjerë.

KËRKESAT PËR STRUKTURË 
Ekzistojnë dy lloje të kërkesave të strukturës për të 
ndërtuar një biznes solid:Hapat  e kualifikuar të 
bonusit dhe hapat  e kualifikuar me titull.

RREGULLI MË I FORTË I DEGËS 
Jo më shumë se 50% e kërkesës së BPD-së për një 
titull mund të vijë nga BPP-le tuaja ose nga ndonjë 
pjesë individuale. Ky rregull ju ndihmon të ndërtoni 
një strukturë solide me shitje të mëdha në të gjitha 
degët.

SPONSOR 
Një sponsor prezanton Brend Partnerë të rinj për 
t'iu bashkuar Oriflame dhe i trajnon dhe i mbështet 
ata në aktivitetet e tyre. Ju jeni sponsor i Brend 
Partnerëve të linjës së parë.

SHPËRNDAJE DHE FITO LINK REFERIMI 
A është mjeti unik i marketingut online i disponueshëm 
për të gjithë Brend  Partnerët , që duke ndarë linkun  
e krijuar posaçërisht për ju, do t'ju japë mundësinë, 
ndër të tjera, të ftoni klientë të rinj VIP dhe të rrisni 
fitimet tuaja nga shitjet e tyre online, si dhe të ndani 
me ta mundësinë e biznesit të Oriflame.
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Është e rëndësishme që të lexoni Kodin e Etikës të Oriflame 
(“Kodi”) dhe Rregullat e Sjelljes (“Rregullat”) më poshtë, 
pasi ato përbëjnë një pjesë integrale të kushteve të 
formularit të aplikimit të Brend partnerit. Një Brend Partner  
i  Oriflame duhet të jetë në përputhje me Kodin dhe 
Rregullat dhe çdo ndryshim të tyre që është publikuar  
në buletinin ose i komunikohet ndryshe Brend Partnerit  
të Oriflame. 
 
Oriflame rezervon të drejtën të ndërpresë në çdo kohë,  
dhe me efekt të menjëhershëm, anëtarësimin e çdo Brend 
Partneri Oriflame që ka dhënë informacion të rremë për 

Brend Partnerin ,formulari i aplikimit ose kush është duke 
shkelur Kodin ose Rregullat.Brend  Partnerët e terminuar të 
Oriflame, humbasin të gjitha të drejtat dhe privilegjet që 
shoqërojnë anëtarësimin, përfshirë rrjetin e tyre. Kodi dhe 
Rregullat janë, për mbrojtjen tuaj, për të siguruar që të gjithë 
Brend Partnerët  e tjerë të Brendit  Oriflame të ruajnë të 
njëjtat standarde të larta. Në përputhje me standardet etike 
të Oriflame, nga Brend Partnerët Oriflame pritet që dhe 
duhet   të respektojnë të gjitha kërkesat ligjore të vendit ku 
ata operojnë biznesin e tyre Oriflame edhe nëse disa 
detyrime nuk ripërcaktohen në Kod ose Rregulla.

Manuali i politikave: 
Kodi i Etikes 

dhe Rregullat e Sjelljes
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Oriflame 
Kodi i Etikës
Si një Brend Partner i  Oriflame, unë 
pranoj të drejtoj biznesin tim Oriflame 
sipas parimeve të mëposhtme:
 
1.  Unë do të mbaj dhe do t'i ndjek Rregullat siç 

parashtrohen në këtë manual zyrtar të politikave të 
Oriflame dhe literaturë tjetër të Oriflame. Unë do të 
respektoj jo vetëm "rregullat e shkruara me shkronja ", 
por edhe "shpirtin" e tyre.

 

2.  Parimi im udhëzues për të bërë biznes me këdo që takoj 
në cilësinë time si Brend Partner i Oriflame është t'i 
trajtoj ata me aq drejtësi sa do të dëshiroja të 
trajtohesha për vete.

 

3.  Unë do të prezantoj produktet Oriflame, mundësitë e 
fitimit të Oriflame, trajnimet përkatëse dhe mundësitë 
dhe përfitimet e tjera të ofruara nga Oriflame për 
klientët e mi dhe Brend Partnerët në mënyrë të ndershme 
dhe të vërtetë. Qoftë me gojë apo me shkrim, unë do të 
bëj vetëm pretendime të tilla në lidhje me produktin, 
fitimet dhe mundësitë e tjera që përmenden në 
literaturën zyrtare të Oriflame (përfshirë Shtojcën 1).

 

4.  Do të jem i sjellshëm dhe i shpejtë në shërbimin dhe 
marrjen e porosive nga klientët e mi, si dhe në trajtimin  

e ankesave. Do të ndjek procedurat e përshkruara  
në literaturën zyrtare të Oriflame për zëvendësimin  
e produkteve.

 

5.  Unë do të pranoj dhe do të kryej përgjegjësitë  
e ndryshme të përshkruara te një Brend Partner  
i  Oriflame (dhe ato të një sponsori dhe drejtori  
(dhe më lart) kur të arrij në ato nivele përgjegjësie)  
siç parashikohen në Literaturën zyrtare të Oriflame.

 

6.  Unë do të sillem në atë mënyrë që të pasqyroj vetëm 
standardet më të larta të integritetit, ndershmërisë  
dhe përgjegjësisë.

 

7.   Në asnjë rrethanë nuk do të përdor rrjetin e Oriflame 
për marketingun e produkteve ose shërbimeve të 
ndryshme nga ato të miratuara nga Oriflame. Unë do të 
respektoj metodën e shpërndarjes direkt te konsumatori 
dhe për këtë arsye nuk do të shes përmes ndonjë 
dyqani me pakicë të çfarëdo natyre.

 

8.  Unë do të respektoj ligjet dhe rregulloret e vendit ku 
zhvilloj biznesin tim Oriflame dhe të vendeve pritëse 
nëse ndërtoj një grup ndërkombëtar.

 

9.  Unë e kuptoj që pajtueshmëria me këtë Kod dhe 
Rregullat është një kusht i anëtarësimit tim në Oriflame.
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Oriflame 
Kodi i Etikës
1.   Definicionet 

A. “Brend Partneri Oriflame” për qëllimin e këtij dokumenti do të përfshijë çdo Brend 
Partner të  Oriflame, pavarësisht nga titulli dhe niveli (duke përfshirë Menaxherët e 
Grupit, Drejtorët dhe më lart). 
B. Share & Earn Referral Link: Është mjeti unik i marketingut në internet i disponueshëm 
për të gjithë Brend Partnerët për të ftuar klientë të rinj VIP dhe për të rritur fitimet tuaja 
nga shitjet e tyre online, si dhe për të ndarë me ta mundësinë e biznesit të Oriflame në 
tregje të zgjedhura. 
C. "Oriflame" në këtë dokument i referohet subjektit lokal Oriflame me të cilin keni hyrë 
në Formularin e Aplikimit për Brend Partner, përveç rasteve kur përcaktohet ndryshe. 
D. "Linja e sponsorizimit" do të përfshijë Brend  Partnerin e Oriflame, sponsorin  
e tij/saj, e kështu me radhë, me linjën që përfundon me Oriflame. 
E. "Grupi Personal" do t'u referohet të gjithë Brend Partnerëve  Brend Partneri i Oriflame 
i sponsorizuar drejtpërdrejt dhe tërthorazi nga një Brend  Partner   i Oriflame, nuk do të 
përfshijë Menaxherët e drejtpërdrejtë ose linjat e tyre më poshtë. 
F. "Grupi" do t'i referohet të gjithë linjës , duke përfshirë të gjithë Brend Partnerët, 
menaxherët e Oriflame dhe linjat e tyre në grup. 
G. "Literatura e Oriflame" do të thotë Plani i Suksesit - që përmban këtë Manual të 
Politikave, Katalogët e Produkteve, literaturën e Oriflame Hapit të Parë, Buletinin dhe 
çdo informacion tjetër të printuar ose publikuar në faqen zyrtare të Oriflame. 
H. “Sponzor” do të thotë personi që prezanton një person të ri në  Oriflame. 
Fjalët që fillojnë me shkronjë të madhe, por që nuk përcaktohen këtu, do të kenë të 
njëjtin kuptim si në seksionet e mëparshme të Planit të Suksesit.

 
 
2.  Anëtarësimi 

2.1 Për t'u bërë një Brend Partner Oriflame, një kandidat është si rregull i përgjithshëm 
që duhet të sponsorizohet nga një Brend Partner  ekzistues i regjistruar i Oriflame.  
Në rrethana të caktuara, Oriflame mund të caktojë një Brend Partner i mundshëm të 
Oriflame ,në çdo rrjet. 
2.2 Një individ mund të ketë vetëm një anëtarësim në Oriflame, drejtpërdrejt ose 
tërthorazi. Anëtarësimi indirekt është anëtarësimi nëpërmjet p.sh. pronësia e 
aksioneve në një kompani e cila është e regjistruar si Brend Partner i  Oriflame. 
2.3 Oriflame rezervon të drejtën të refuzojë çdo aplikim ose riaplikim. 
2.4 Një aplikant duhet të jetë në moshën e aftësisë juridike për të qenë Brend Partner  
i  Oriflame. Oriflame sipas gjykimit të saj mund të miratojë aplikantë të tjerë që i 
nënshtrohen pëlqimit me shkrim të kujdestarit(ve). 
2.5 Anëtarësimi mund t'u jepet vetëm individëve ose një shoqërie me përgjegjësi të 
kufizuar ose ortakëri ku palët janë ose bashkëshortë ose prindër dhe fëmijë/fëmijë në 
një transferim të procesit të biznesit të miratuar nga Oriflame. Një person juridik duhet 
të japë emrin e personit të autorizuar për të vepruar në emër të tij, si dhe çdo kufizim në 
autorizimin e tij/saj. Partnerët janë reciprokisht përgjegjës dhe Oriflame mund të 
rikuperojë të gjitha detyrimet nga njëra ose të dyja palët,në rast mospagese.

2.6 Një Brend Partner i  Oriflame mund të tërhiqet nga anëtarësimi i saj brenda 
30 ditëve pas anëtarësimit (ose më gjatë nëse zbatohet sipas legjislacionit 
vendas) dhe të marrë mbrapsht nga Oriflame të gjitha paratë e paguara si kusht 
për anëtarësimin, si dhe çdo material fillestar dhe produkt të kërkuar. 
2.7 Brend Partnerët e Oriflame mund të heqin dorë nga anëtarësimi i tyre në çdo 
kohë pas 30 ditësh nga anëtarësimi duke i dhënë njoftim me shkrim Oriflame.  
Në raste të tilla, Oriflame nuk është i detyruar të bëjë asnjë nga pagesat e 
përmendura në 2.6 më sipër, përveç çdo tarife të kërkuar të paguar për t'u bërë 
ose për të mbetur Brend  Partner nga Brend Partneri, i paguar   për Oriflame 
gjatë 30 ditëve përpara përfundimit. 
2.8 Anëtarësimi i një Brend Partneri  Oriflame do të skadojë në përvjetorin  
e regjistrimit. 
2.9 Anëtarësimi mund të rinovohet me pagesën e tarifës së abonimit vjetor të 
përfshirë në faturën e parë pas përvjetorit të regjistrimit. 
2.10 Nëse bashkëshorti i një Brend Partneri Oriflame dëshiron të bëhet një Brend 
Partner Oriflame, të dy bashkëshortët ose duhet të sponsorizohen bashkërisht 
nën të njëjtin anëtarësi (në formën e një shoqërie me përgjegjësi të kufizuar ose 
partneriteti) ose nëse veç e veç nën gruan ose burrin që u bë fillimisht Brend 
Partner  Oriflame. Nëse bashkëshorti bashkohet me një anëtarësim të veçantë, 
çdo shpërblim në të holla i fituar nga bashkëshorti do të zbritet nga çdo çmim më 
i lartë në para i fituar nga bashkëshorti që u bashkua i pari - nëse një shpërblim  
i tillë në para është rezultat i përfundimit të anëtarësimit të bashkëshortit që 
bashkohet i dyti për ndonjë arsyje. 
2.11 Ish-Brend Partnerët Oriflame (ose bashkëshortët e ish-Brend Partnerëve të  
Oriflame) mund të aplikojnë për anëtarësim të ri sipas kushteve të mëposhtme: 
a) Të paktën gjashtë muaj kanë kaluar që nga përfundimi i anëtarësimit të 
mëparshëm me dorëheqje (përveç rasteve kur është rënë dakord ndryshe me 
Oriflame). 
b) Aplikimi i ri duhet të specifikojë se po bëhet sipas këtij rregulli. 
c) Një ish-Brend Partner  Oriflame mund të aplikojë menjëherë për t'u bërë sërish 
Brend Partner , pa specifikuar se ai/ajo ka qenë ish-Brend Partner  Oriflame, 
nëse ai/ajo ka të paktën 12 muaj pasivitet pas përfundimit të anëtarësimit kur 
përfundimi është për shkak të mos rianëtarësimit. 
2.12 Oriflame ka të drejtë të ndërpresë bashkëpunimin me një Brend Partner të  
Oriflame për çdo shkelje të Kodit të Etikës dhe/ose Rregullave të Sjelljes. 
2.13 Oriflame rezervon të drejtën të pezullojë anëtarësimin e një Brend Partneri 
Oriflame për deri në 12 muaj me efekt të menjëhershëm, në pritje të hetimit për 
shkeljen e Rregullave.

 
3.  Ruajtja e linjave të sponsorizimit 

3.1 Brend Partnerët e Oriflame lejohen të riregjistrohen nën një linjë tjetër 
sponsorizimi vetëm nëse heqin dorë nga anëtarësimi i tyre dhe aplikojnë për 
anëtarësim të ri sipas  rregullave 2.11. Nëse japin dorëheqjen, i gjithë Grupi  
i tyre humbet dhe transferohet te sponsori i tyre origjinal. 
3.2 Transferimi i anëtarësimit nga një person në tjetrin është i mundur vetëm në 
raste të veçanta dhe sipas gjykimit të vetëm të Oriflame. 
3.3 Brend Partnerët Oriflame që dëshirojnë të transferojnë anëtarësimin e tyre 
mund të lejohen ta bëjnë këtë, por vetëm te të afërmit e tyre më të afërt (sipas 
rregullit  të Oriflame). Një letër që kërkon një transferim të tillë duhet t'i dërgohet 
Oriflame. Brend Partnerët e  Oriflame që kanë transferuar anëtarësimin e tyre 
sipas këtij rregulli mund të aplikojnë sërish për anëtarësim nëse kanë kaluar të 
paktën gjashtë muaj nga transferimi i anëtarësimit të tyre të fundit.
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3.4 Në rast të vdekjes së një Brend Partneri të Oriflame, anëtarësimi do të 
ndërpritet brenda tre muajve pas ditës së vdekjes, me kusht që asnjë kërkesë 
për transferimin e anëtarësimit të mos bëhet nga të afërmit në përputhje me 6.4.  
Pas përfundimit, të gjitha pagesat në pritje për Brend  Partnerin e ndjerë të 
Oriflame do t'i bëhen trashëgimtarit/ve të autorizuar të Brend Partnerit të  
Oriflame. Oriflame rezervon të drejtën të kërkojë dokumente që vërtetojnë 
autorizimin e trashëgimtarit/ve si kusht të pagesës. 
3.5 Transferimi i një grupi ose i një pjese të një grupi nuk lejohet.

 
4.  Përgjegjësitë e një Brend Partneri dhe  përgjegjësitë e përgjithshme 

4.1 Brend Partnerët e Oriflame do të respektojnë të gjitha ligjet, rregulloret  
dhe kodet e praktikës që zbatohen për funksionimin e anëtarësimit të tyre,  
duke përfshirë çdo ligj dhe rregullore tatimore në lidhje me regjistrimin dhe 
depozitimin e taksave. Brend Partnerët e  Oriflame nuk do të angazhohen në 
asnjë aktivitet që mund t'i sjellë diskreditimin e tyre ose të kompanisë Oriflame. 
4.2 Brend  Partnerët e  Oriflame duhet të ndërmarrin hapat e duhur për të 
siguruar mbrojtjen e të gjithë informacionit privat të ofruar nga një klient,  
një klient potencial, një Brend Partner tjetër i Oriflame, në përputhje me ligjet 
vendore që zbatohen për privatësinë dhe mbrojtjen e të dhënave. 
 
Përgjegjësitë ndaj klientëve 
4.3 Brend  Partnerët e Oriflame nuk do të përdorin praktika mashtruese, ose të 
padrejta të blerjes. 
4.4 Që nga fillimi i kontaktit me një konsumator, Brend Partneri i  Oriflame do të 
identifikojë veten dhe do të shpjegojë qëllimin e afrimit të saj me një klient ose 
qëllimin e rastit. Brend Partneri i Oriflame do të sigurojë transparencë të plotë të 
identitetit të tij/saj si Brend Partner Oriflame në çdo komunikim të lidhur, qoftë 
me email, një faqe interneti, faqe në mediat sociale etj.Fshin emrin dhe 
informacionin e kontaktit, si dhe informacionin që dërguesi nuk është Oriflame 
duhet të sigurohet përfaqësuesi zyrtar. Fjala "I pavarur" do të shtohet gjithmonë 
përpara "Oriflame Brand Partner" në çdo përfaqësim identiteti, si p.sh. 
nënshkrimet e postës elektronike, kartat e biznesit, në faqen e internetit, faqet  
e mediave sociale dhe të ngjashme. 
4.5 Brend Partnerët e  Oriflame do t'u ofrojnë klientëve të tyre shpjegime dhe 
demonstrime të sakta dhe të plota të produktit në lidhje me çmimin dhe, nëse 
është e aplikueshme, kushtet e kredisë; Kushtet e pagesës; një periudhë kohore, 
duke përfshirë politikat e kthimit; kushtet e garancisë; pas sherbimit te blerjes; 
dhe datat e dorëzimit. Brend Partnerët e Oriflame do të japin përgjigje të sakta 
dhe të kuptueshme për të gjitha pyetjet e klientëve. 
4.6 Në masën që bëhen pretendime në lidhje me efikasitetin e produktit, Brend 
Partnerët e  Oriflame do të bëjnë vetëm ato pretendime verbale ose me shkrim 
të produktit që janë të autorizuara nga Oriflame. 
4.7 Për të gjitha blerjet e produkteve për klientët e saj, Brand Partnerët e 
Oriflame do të dorëzojnë ose vënë në dispozicion të klientit një formular porosie 
produkti i cili: identifikon,Brend  Partnerin e  Oriflame që bën blerjen duke 
përfshirë emrin e tyre, adresën dhe numrin e telefonit, të gjitha kushtet materiale 
të blerjes. , kushtet e garancisë, detajet dhe kufizimet ose shërbimi pas blerjes, 
kohëzgjatja e garancisë dhe masat korrigjuese në dispozicion të klientit.

4.8 Brend Partnerët e  Oriflame nuk do të përdorin asnjë dëshmi ose miratim që 
është i paautorizuar i pavërtetë, i vjetëruar ose ndryshe i pazbatueshëm, që nuk 
lidhet me ofertën ose përdoret në çfarëdo mënyre që mund të mashtrojë klientin. 
4.9 Brend Partnerët e  Oriflame nuk do të përdorin krahasime që janë mashtruese. 
Pikat e krahasimit duhet të bazohen në fakte që mund të vërtetohen. Brend 
Partnerët e Oriflame nuk do të denigrojnë në mënyrë të padrejtë asnjë kompani, 
biznes ose produkt tjetër, drejtpërdrejt ose nënkuptuar. Brend Partnerët e  
Oriflame nuk do të përfitojnë në mënyrë të padrejtë nga emri i mirë i bashkangjitur 
emrit tregtar dhe simbolit të një kompanie, biznesi ose produkti tjetër. 
 4.10 Brend  Partnerët e  Oriflame do t'i lejojnë klientët e tyre të anulojnë një porosi 
brenda periudhës së caktuar të zbatueshme  dhe të kthejnë për një rimbursim çdo 
mall të dorëzuar tashmë që mund të riblehet si i ri. Kur një klient kërkon të 
respektohet garancia e pëlqimit të Oriflame, Brend Partnerët e  Oriflame do t'i 
ofrojë klientit zgjedhjen e një rimbursimi të plotë të çmimit të blerjes ose kredisë së 
plotë për shkëmbim me të njëjtin ose një produkt tjetër Oriflame. Periudha e 
shlyerjes  dhe garancia e pëlqimit  të Oriflame do t'u komunikohen qartë klientëve. 
4.11 Brend Partnerët e Oriflame do të bëjë kontakte personale, telefonike ose 
elektronike në një mënyrë të arsyeshme dhe gjatë orëve të arsyeshme për të 
shmangur ndërhyrjet.Brend  Partneri i Oriflame do të ndërpresë një demonstrim 
ose prezantim fitimesh me kërkesën e konsumatorit 
4.12 Informacioni që Brend Partnerët e  Oriflame i japin  konsumatorit, duhet të 
ofrohet në mënyrë të qartë dhe të kuptueshme, duke marrë parasysh parimet e 
mirëbesimit në transaksionet tregtare dhe parimet që rregullojnë mbrojtjen e atyre 
që nuk janë në gjendje, në përputhje me legjislacionin kombëtar, të japin pëlqimin 
e tyre, siç janë të miturit. 
4.13 Brend Partnerët  e Oriflame nuk do të abuzojnë me besimin e konsumatorëve 
individualë dhe do të respektojnë mungesën e përvojës komerciale të 
konsumatorëve dhe nuk do të shfrytëzojnë moshën, sëmundjen, dobësinë mendore 
ose fizike, besueshmërinë, mungesën e të kuptuarit ose mungesën e njohurive 
gjuhësore të konsumatorit. 
4.14 Brend Partnerët e Oriflame nuk do të shtyjnë një person të blejë produkte 
bazuar në përfaqësimin se klienti mund të ulë ose të rikuperojë çmimin e blerjes 
duke i referuar klientët e mundshëm të Brend  Partnerit të Oriflame për blerje të 
ngjashme, nëse këto reduktime ose rikuperim janë të kushtëzuara nga ndonjë 
ngjarje e ardhshme . 
4.15 Brend Partnerët e Oriflame do të përmbushin porositë e klientëve në kohën e 
duhur.Duhet të ketë përgjegjësi ndaj Brend  Partnerëve të tjerë të Oriflame. 
4.16 Brend Partnerët e  Oriflame nuk do të vjedhin një aplikant nga Brend Partnerë 
të tjerë të Oriflame, as nuk do të ndërhyjnë duke kërkuar Brend Partnerë të 
Oriflame në linjën e sponsorizimit të një Brend Partneri tjetër të  Oriflame. 
4.17 Një Brend Partner i  Oriflame nuk duhet të keqinterpretojë blerjet  ose fitimet 
aktuale ose të mundshme të Brend Partnerëve të  Oriflame. Çdo paraqitje e 
fitimeve dhe shifra e fitimeve  duhet të jetë: (a) e vërtetë, e saktë dhe e paraqitur në 
një mënyrë që nuk është e rreme, mashtruese, dhe (b) bazuar në fakte të 
dokumentuara dhe të vërtetuara në tregun përkatës. Brend Partnerët e mundshëm 
të  Oriflame duhet: (c) të informohen se fitimet dhe shitjet aktuale do të ndryshojnë 
nga personi në person dhe do të varen nga aftësitë e blerësit, koha dhe mundi i 
bërë dhe faktorë të tjerë dhe; (d) të pajiset me informacion të mjaftueshëm për të 
mundësuar një vlerësim të arsyeshëm të mundësisë për të fituar të ardhura.
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4.18 Një Brend Partner i  Oriflame nuk do të ngarkojë tarifa për Brend Partnerët e 
tjerë ose Brend Partnerët e ardhshëm për çdo material ose shërbim jo të zhvilluar/
sanksionuar të Oriflame, përveç tarifave për të mbuluar shpenzimet që lidhen 
drejtpërdrejt me trajnimet ose takimet jo të detyrueshme të kryera nga Brend  
Partneri  i Oriflame. Çdo material marketingu i zhvilluar nga Brend  Partnerët  duhet 
të jetë në përputhje me politikat dhe procedurat e Oriflame.Brend Partnerët e 
Oriflame që blejnë materiale promovuese ose trajnimi të miratuara, të lejuara 
ligjërisht për Brend Partnerët e tjerë Oriflame: 
(i) do të ofrojë vetëm materiale që përputhen me të njëjtat standarde të cilave 
Oriflame i përmbahet,do të ndalohet të bëjë blerjen e materialeve të tilla si kërkesë 
të Brend Partnerëve  të tjerë të Oriflame; të sigurojë ndihma për blerje  me një kosto 
të arsyeshme dhe të drejtë, pa ndonjë fitim të konsiderueshëm për Oriflame Brend 
Partnerin, ekuivalent me materialin e ngjashëm të disponueshëm përgjithësisht në 
treg; dhe (ju) ofrojnë një politikë kthimi me shkrim që është e njëjtë me politikën e 
kthimit të Oriflame. 
4.19 Brend Partnerët e Oriflame do të kontaktojnë Brend Partnerët e tjerë të  
Oriflame vetëm në një mënyrë të arsyeshme dhe gjatë orëve të arsyeshme  
për të shmangur ndërhyrjen. 
4.20 Oriflame nuk vendos asnjë kusht për blerjet minimale, qoftë në sasi apo në 
vlerë, ndaj Brend Partnerëve të saj. Në mënyrë të ngjashme, një Brend  Partner i  
Oriflame nuk do të detyrojë ata që ai/ajo të sponsorizojë, të porosisin nëpërmjet 
tij/saj, të porosisin ndonjë sasi minimale ose të ruajnë stokun e produkteve. Të gjithë 
Brend Partnerëve të Oriflame mund të porosisin çdo sasi direkt nga Oriflame, por 
tarifat e trajtimit dhe të korrierit mund të zbatohen në varësi të madhësisë së 
porosisë. I takon gjykimit individual të Brend Partnerëve të  Oriflame të përcaktojë 
nëse ai/ajo duhet të mbajë ndonjë stok, duke reflektuar blerjen/konsumin e 
parashikuar.Brend  Partnerët e Oriflame nuk do të kërkojnë ose inkurajojnë Brend  
Partnerë të tjerë të  Oriflame të blejnë sasi të paarsyeshme të inventarit ose ndihmës 
shitjes. Një Brend Partner i  Oriflame nuk do të mbajë më shumë aksione sesa ai/ajo 
mund të priste në mënyrë të arsyeshme të shesë ose të konsumojë. 
 
4.21 Brend Partnerët e  Oriflame nuk do të përdorin rrjetin e Oriflame për marketing 
të materialeve, produkteve ose skemave që nuk janë të miratuara zyrtarisht nga 
Oriflame dhe që nuk janë në përputhje me politikat dhe procedurat e Oriflame. 
4.22 Brend Partnerët e  Oriflame nuk do të tërheqin ose kërkojnë sistematikisht 
blerësit e drejtpërdrejtë të një kompanie tjetër. 
4.23 Brend Partnerët e  Oriflame nuk do të denigrojnë në mënyrë të padrejtë 
produktet e një kompanie tjetër, planin e saj të blerjeve dhe marketingut ose ndonjë 
veçori tjetër të një kompanie tjetër.  
4.24 Brend Partnerët e  Oriflame nuk kanë asnjë marrëdhënie pune me Oriflame. 
Kur u prezantojnë të tjerëve Mundësitë e Biznesit Oriflame,Brend  Partnerët e  
Oriflame duhet të shprehin qartë karakterin e pavarur të këtij biznesi dhe faktin  
që nuk ekziston asnjë punësim me Oriflame. 
4.25 Brend Partnerët e  Oriflame nuk kanë autoritet për të lidhur ose për të marrë 
detyrime në emër të Oriflame. Ata do të dëmshpërblejnë Oriflame në lidhje me çdo 
kosto ose dëmtim që rrjedh nga çdo mospërputhje me këto Rregulla. 
4.26 Një Brend Partner i  Oriflame nuk mund të bëjë porosi në emër të një Brend 
Partneri tjetër të Oriflame, pa miratimin paraprak me shkrim të Brend Partnerit të 
Oriflame. 
4.27 Në ndërtimin e Grupit të tyre Personal, Brend Partnerët e  Oriflame do të 
sigurojnë që të gjithë Brend  Partnerët e rinj të  Oriflame do të ndjekin kushtet  
e kredisë, nëse ofrohet kredi.

4.28 Duke u bërë Sponzor, Brend Partneri i  Oriflame do të sigurojë që ai/ajo të 
trajnojë dhe motivojë Brend Partnerët e  Oriflame të sponsorizuar personalisht. 
4.29 Një Brend Partner i  Oriflame nuk mund të përfshihet në intervista në lidhje 
me ose duke iu referuar Oriflame me asnjë media, qoftë nga televizioni, interneti, 
radioja, revistat etj. dhe as të përdorë asnjë media reklamimi (duke përfshirë 
reklamat virale si SMS, internet etj) për qëllimet marketingut të biznesit të saj 
Oriflame pa pëlqimin paraprak me shkrim të Oriflame. 
4.30 Brend Partneri i  Oriflame nuk do të përfshihen në dialogët e mediave 
sociale që keqinterpretojnë ose japin informacione të pasakta ose mashtruese 
rreth Oriflame, produkteve ose shërbimeve të saj, ose në përgjithësi mund të 
çojnë në humbjen e reputacionit nga Oriflame, ju lutemi shihni më poshtë 
Dialogun e Mediave Sociale - 10  Rregullat e Arta .

5.  Rregulla dhe politika të tjera 
5.1. Nuk ka territore ekskluzive ose ekskluzivitete të disponueshme sipas politikës 
së Oriflame. Asnjë Brend Partner i  Oriflame nuk ka autoritetin të japë, shesë, 
caktojë ose transferojë një territor ose ekskluzivitet të tillë. Çdo Brend Partner i  
Oriflame është i lirë të kryejë biznesin e tij/saj në çdo zonë të vendit të regjistrimit. 
5.2 Brend Partneri i  Oriflame duhet të respektojë që Oriflame operon në tregje të 
caktuara, dhe jo në të gjitha vendet në mbarë botën, duke respektuar rreptësisht 
detyrimet e saj në lidhje me sigurinë e produktit, regjistrimin e produktit, importin 
dhe rregulla të tjera që mund të zbatohen për tregtinë në vendet përkatëse. 
Oriflame nuk mban asnjë përgjegjësi për ndonjë dëm, mosmarrëveshje ose 
pretendim që lind ose lidhet me tregtinë ndërkufitare të kryer nga Oriflame Brend 
Partnerët në vende jashtë tregjeve ku Oriflame operon. Kështu, Oriflame do të 
mbajë Brend Partnerët e  Oriflame plotësisht përgjegjës për çdo pretendim të 
tillë. 
5.3 Një Brend Partner i  Oriflame është i pavarur nga Oriflame. Titulli i vetëm  
që mund të përdoret në kartat e biznesit, materiale të tjera të printuara ose në 
komunikimin me email është "Brend Partner i( pavarur) " ose "Brend Partner i 
pavarur  i Oriflame" dhe kur kualifikohet "Menaxheri i pavarur i bukurisë" dhe 
"Drejtor i pavarur i bukurisë". 
5.4 Materialet promovuese, Linku i  Referimit Ndaj & Fito dhe çdo aplikacion  
i mediave sociale, të ofruara nga Oriflame, mund të përdoren siç specifikohet  
pa miratim të mëtejshëm. Kuptohet që Brend Partnerët  e Oriflame nuk mund të 
regjistrojnë ose të organizojnë një faqe interneti  me emrin e domenit duke 
përfshirë fjalën "Oriflame".Brend  Partnerët e  Oriflame mund të drejtojnë trafikun 
në faqet e internetit zyrtare të Oriflame, muret e blogjeve dhe të ngjashme. 
Oriflame rezervon të drejtën të miratojë paraprakisht materialin që do të 
publikohet. Politika për praninë online të Brend Partnerëve të Oriflame 
përshkruhet më tej në rregullat e Brend Partnerit Online më poshtë (Shtojca 2). 
5.5 Markat tregtare, logot dhe emri i Oriflame janë pronë e Oriflame Cosmetics 
AG dhe nuk mund të përdoren nga Brend Partneri i Oriflame, as në materiale të 
shtypura dhe as të publikuara në internet, pa pëlqimin paraprak me shkrim nga 
Oriflame. Nëse merret një pëlqim i tillë, markat tregtare dhe logot duhet të 
përdoren saktësisht siç thuhet në udhëzimet e Oriflame. 
5.6 Asnjë Brend Partner  Oriflame nuk mund të prodhojë ose prokurojë nga 
ndonjë burim tjetër përveç Oriflame çdo artikull mbi të cilin janë printuar ose 
shfaqur markat tregtare ose logot, përveç nëse miratohet me shkrim nga Oriflame.
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5.7 I gjithë materiali i printuar, videot, fotografitë, dizajni i Oriflame mbrohen nga e 
drejta e autorit dhe nuk mund të riprodhohen tërësisht ose pjesërisht nga askush, 
as në materiale të shtypura dhe as të publikuara në internet, pa miratimin 
paraprak me shkrim nga Oriflame. Kur materiali me të drejtë autori përdoret në 
mënyrë legjitime, është e detyrueshme që referenca për të drejtën e autorit të 
Oriflame të bëhet në mënyrë të dukshme dhe të qartë. 
5.8 Asnjë Brend Partner i Oriflame nuk do t'i blejë, demonstrojë ose shfaqë 
produktet e Oriflame në çdo dyqan me pakicë, dyqan ueb, platformë ankandi ose 
të ngjashme. Asnjë literaturë e Oriflame nuk mund të blehet ose shfaqet në pika të 
tilla shitje me pakicë. Institucionet të cilat teknikisht nuk janë dyqane me pakicë, të 
tilla si sallonet e bukurisë, mund të përdoren si vende për të ekspozuar, por jo për 
të shitur produktet. 
5.9 Përmbajtja e faqeve të internetit të Oriflame si teksti, grafika, fotografitë, 
dizajnet dhe programet janë gjithashtu të mbrojtura nga e drejta e autorit dhe nuk 
mund të përdoren për asnjë përdorim komercial pa miratimin paraprak me shkrim 
nga Oriflame. 
5.10 Spamming (abuzimi i sistemeve të mesazheve elektronike për të dërguar pa 
dallim mesazhe me shumicë të pakërkuar) është rreptësisht i ndaluar. Një Brend 
Partner i  Oriflame do të kufizojë numrin e emaileve promocionale të dërguara 
klientëve  në mënyrë që çdo marrës individual të mos marrë më shumë se një 
mesazh në javë. Këto mesazhe nuk mund të dërgohen në emër të Oriflame dhe për 
këtë arsye përgjegjësia e plotë për përmbajtjen i takon dërguesit. 
5.11 Në asnjë rrethanë,asnjë person nuk është i autorizuar të ripaketojë ose të 
ndryshojë në asnjë mënyrë paketimin ose etiketimin e produkteve. Produktet 
Oriflame duhet të blehen vetëm në paketimin e tyre origjinal. 
5.12 Produktet Oriflame nuk shkaktojnë dëme ose lëndime nëse përdoren për 
qëllimin e synuar dhe në përputhje me udhëzimet e dhëna. Oriflame mbart 
sigurimin e përgjegjësisë,për produktet e saj. Sigurimi mbulon dëmtimin ose ku 
përfshihet një produkt me defekt, por nuk mbulon aplikimin e pakujdesshëm ose 
përdorimin e pahijshëm të një produkti. 
5.13 Oriflame rezervon të drejtën të zbresë, në çdo kohë, çdo faturë të vonuar nga 
çdo fitim ose bonus që i detyrohet për pagesë Brend Partnerit të Oriflame. 
5.14 Oriflame ka të drejtë të ndryshojë çmimet dhe gamën e saj pa njoftim 
paraprak. Oriflame nuk do të japë bonuse ose ndonjë kompensim tjetër për çdo 
humbje të pësuar për shkak të ndryshimeve të çmimeve, ndryshimeve të gamës ose 
produkteve që janë jashtë stokut. 
5.15 Nëse kërkohet pas përfundimit të marrëdhënies së një Brend Partneri  me 
Oriflame, Oriflame pranon: 
(a) ribleni produkte nga Brend Partneri . Duhet të plotësohen të gjitha kushtet e 
mëposhtme që Oriflame të japë një rimbursim: 
- Kthimet duhet të bëhen brenda 12 muajve nga data e blerjes, dhe
-   do të rimbursohet me 90% të çmimit fillestar neto të paguar pas zbritjes së çdo 

fitimi, bonusi ose shpërblimi në para të paguara në rrjet, dhe
-  Artikujt e kthyer duhet të jenë aktualisht inventar Oriflame i tregtueshëm, duke 

përfshirë çdo material promovues të prodhuar nga Oriflame, ndihmesa shitjeje 
ose sete,

Për qëllimet e kësaj pike (a), inventari i Oriflame aktualisht i tregtueshëm nënkupton 
çdo produkt që:
- të mos jenë përdorur, hapur ose ngatërruar në asnjë mënyrë; dhe 
- nuk e kanë kaluar datën e skadencës; dhe 
- tregtohen ende nga Oriflame në katalogët e saj.

5.17 Nëse një Brend Partner i  Oriflame në çfarëdo mënyre është i përfshirë, 
ligjërisht ose ndryshe, në ndonjë mosmarrëveshje ose aktivitet që mund të 
përfshijë ose ndikojë negativisht në Oriflame ose reputacionin e tij, ky Brend 
Partner i  Oriflame duhet të informojë menjëherë Oriflame. 
5.18 Oriflame rezervon të drejtën të zgjerojë ose rishikojë Planin e Suksesit të 
Oriflame, kriteret e kualifikimit ose Kodin dhe Rregullat me efekt të 
menjëhershëm.

 
6.  Të drejtat dhe përgjegjësitë e Drejtorëve dhe të çdo niveli më të lartë 

Përveç rregullave të përgjithshme të mësipërme që zbatohen për të gjithë Brend 
Partnerët e  Oriflame, rregullat e mëposhtme zbatohen veçanërisht për drejtorët 
e lart. Shkelja e ndonjë prej këtyre rregullave të veçanta do të rezultojë në 
humbje të menjëhershme të statusit të Drejtorëve (dhe më lart) dhe çdo privilegji 
themelor - duke përfshirë çdo shpërblim të lidhur - dhe madje mund të rezultojë 
në përfundimin e anëtarësimit. 
6.1 Si Drejtor (dhe më lart) ju duhet t'i shërbeni Brend Partnerëve të Grupit Personal 
gjatë çdo Periudhe të Katalogut si: 
a) Rekrutimi dhe zhvillimi i vazhdueshëm i Grupit tuaj Personal. 
b) Ndihma, drejtimi dhe motivimi i anëtarëve të Grupit Personal. 
c) Kryerja e takimeve periodike për të trajnuar, motivuar, vendosur dhe arritur  
synime. 
d) Trajnimi i Brend Partnerëve tuaj të Oriflame në linjë për të udhëhequr sa më 
mirë biznesin e tyre Oriflame. 
e) Mbajtja e komunikimit të shpeshtë, informimi për datat e takimeve, vendet, 
lajmet e produkteve, sesionet e trajnimit etj. 
f) Pjesëmarrja në të gjitha seminaret dhe takimet e organizuara nga Oriflame. 
g) Zbatimi i Kodit dhe Rregullave dhe udhëheqja me shembull. 
h) Pjesëmarrja në takimet e biznesit me Oriflame, në të cilat ju kërkohet të merrni 
pjesë nga Menaxheri juaj i Shitjeve në zonën tuaj. 
6.2 Një drejtor (dhe më lart) nuk mund të përfaqësojë (dhe/ose të jetë anëtar i) 
ndonjë kompanie tjetër të shitjes sociale. 
6.3 Nëse bashkëshorti i një drejtori (dhe çdo niveli më i lartë) është përfaqësues 
dhe/ose anëtar i ndonjë kompanie tjetër shitëse sociale, bashkëshorti nuk 
lejohet të marrë pjesë në asnjë takim dhe ngjarje të Oriflame dhe aktivitetet e 
bashkëshortit duhet të mbahen të ndara nga Oriflame. Drejtorët (dhe më lart) 
duhet të informojnë Oriflame nëse bashkëshorti është përfaqësues dhe/ose 
anëtar i ndonjë kompanie tjetër të blerjes sociale. 
6.4 Në rast të vdekjes së një drejtori (dhe më lart), një anëtarësim mund të 
trashëgohet nga të afërmit e drejtorit (dhe më lart) në përputhje me 
legjislacionin e vendit në fuqi. Kërkesa me shkrim për anëtarësim duhet të bëhet 
brenda 3 muajve nga data e vdekjes. Në mungesë të ndonjë pretendimi të tillë, 
anëtarësimi do të ndërpritet. Për qartësi, përfituesi ligjor i Anëtarësisë duhet të 
pajtohet me termat dhe kushtet e të qenit  Brend Partner. 
6.5 Një Drejtor (dhe më lart) duhet të ndjekë çdo rregull ose udhëzim shtesë të 
komunikuar me shkrim nga Oriflame herë pas here.

 
7.  Procedura e trajtimit të ankesave 

Çdo ankesë e bazuar në shkelje të Kodit të Etikës ose Rregullave të Sjelljes do t'i 
drejtohet organizatës lokale të blerjes - Oriflame dhe/ose Drejtorit Menaxhues 
të kompanisë Oriflame që operon në vendin në fjalë. Organi i trajtimit të 
ankesave në çdo treg Oriflame drejtohet nga Drejtori Menaxhues (Administrator 
i Kodit Oriflame) i kompanisë lokale Oriflame.
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Shtojca 1 
Udhëzime komunikimi
Kur afroheni me një klient/anëtar potencial të Oriflame:

Gjërat që duhet të bëni:
• Identifikoni veten dhe Oriflame

•  Shpjegoni qëllimin e kërkesës suaj dhe llojet e produkteve  
që ka Oriflame.

•  Përpiquni t'i përgjigjeni çdo pyetjeje në mënyrë të drejtë,  
të vërtetë dhe të kuptueshme

•  Bëni pretendime vetëm për produktet që janë të autorizuara 
nga Oriflame. Referojuni kontaktit tuaj në faqen e internetit të 
Oriflame ku ata mund të lexojnë më shumë rreth produkteve  
dhe pretendimeve

•  Respektoni privatësinë dhe kufizimet e tjera personale nën të 
cilat personi mund të jetë (p.sh. koha, vendi, mosha, gjendja 
fizike)

•  Ndaloni çdo shpjegim (dhe largohuni) nëse ju kërkohet ta bëni 
këtë

•  Mblidhni dhe/ose ruani të dhënat personale të klientëve ose 
klientëve potencialë vetëm kur kërkohet dhe sigurohuni që t'i 
trajtoni dhe mbroni ato të dhëna personale në përputhje me 
ligjet lokale për privatësinë dhe mbrojtjen e të dhënave personale

•  Sa herë që jeni duke blerë produkte Oriflame:

 

–  informoni klientin për çmimin e saktë të produkteve, kushtet  
e pagesës dhe datën e dorëzimit.

–  jepni klientit tuaj një formular porosie me shkrim në momentin  
e blerjes

–  informoni klientin për periudhën e afatit  për të anuluar një 
porosi brenda një kohe të caktuar dhe gjithashtu të drejtën e 
tyre për t'u kthyer dhe për të marrë një rimbursim për produktet 
e dorëzuara të cilat janë të rishitur si të reja

–  Garancitë e produktit të Oriflame, shërbimi pas shitjes dhe 
procedurat në përputhje me trajtimin.

•  Kur u prezantoni Brend Partnerëve të mundshëm:
–  informoni ata se, fitimet dhe blerjet aktuale do të ndryshojnë 

nga personi në person dhe do të varen nga aftësitë e blerësit, 
koha dhe mundi i bërë dhe faktorë të tjerë; dhe

–  t'u jepni atyre informacion të mjaftueshëm për të mundësuar një 
vlerësim të arsyeshëm të mundësisë për të fituar të ardhura.

 
Gjithmonë mos ngurroni t'i kujtoni kontaktit tuaj faktin se Oriflame 
është një kompani me reputacionin  e blerjes sociale që fokusohet 
në zhvillimin e produkteve inovative në mënyrë të qëndrueshme. 
Oriflame ofron produkte cilësore dhe aftësi për të ndërtuar një 
biznes. Mundësia e biznesit ofron një mënyrë të pavarur, 
argëtuese dhe fleksibël për të përmirësuar pozicionin financiar  
të dikujt duke rritur aftësitë dhe vetëvlerësimin e dikujt.
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Gjërat që nuk duhet ti bëni: 
•  Detyroni klientin të blejë ose të bashkohet – është në rregull 

nëse nuk e bëjnë; ata mund të kthehen përsëri tek ju nëse keni 
lënë përshtypjen e profesionalizmit dhe i keni trajtuar me 
drejtësi

•  Mbivlerësoni veçoritë e produktit – paraqisni në mënyrë  
të drejtë dhe të ndershme përvojën tuaj duke përdorur një 
produkt; gjithmonë referojuni fletëpalosjes së produktit  
ose një informacion tjetër të dhënë nga kompania

•  Mbivlerësoni çdo fakt rreth:
–  Përdorimit veçoritë dhe karakteristikat e produkteve  

të Oriflame
–  mundësia e të ardhurave që ofron Oriflame (përsa i përket 

p.sh. kohës dhe lehtësisë për të arritur nivelet, shumat e 
pritura të fituara në çdo nivel dhe përgjithësisht lehtësinë  
dhe gjasat për të qenë të suksesshëm – mbani mend, gjithçka 
varet nga koha dhe përpjekja që dikush është i gatshëm të 
bëjë dhe aftësitë personale të një individi!

–  suksesi dhe përvoja juaj me Oriflame ose përdorimi i 
deklaratës së suksesit të dikujt tjetër që nuk është e vërtetë 
ose që është mashtruese

•  Gënjeni, mashtroni ose jini agresiv, ndërhyrës ose mosrespektues
 

•  Hezitoni t'i tregoni kontaktin tuaj nëse nuk keni, ose nuk jeni të 
sigurt për përgjigjen e pyetjes së tyre, kontaktoni me Oriflame 
Sales Support për të sqaruar pyetjen; pastaj kthehu tek ata me 
një përgjigje të saktë

•  Përdorni në mënyrë të pahijshme ose pa autorizimin e kërkuar  
të dhënat personale të klientëve, Brend Partnerëve të tjerë të 
Oriflame dhe ose anëtarëve të mundshëm të Oriflame

•  Përdorni krahasime me kompani të tjera të cilat nuk bazohen  
në fakte që nuk mund të verifikohen

•  Dëmtoni në mënyrë të padrejtë reputacionin e një kompanie 
tjetër ose joshni ose kërkoni në mënyrë sistematike forcën 
blerëse të një kompanie tjetër

•  Nxitni një person të blejë mallra bazuar në një deklaratë që, 
personi mund të ulë ose të rikuperojë çmimin e blerjes duke ju 
referuar klientë të tjerë për blerje të ngjashme.
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Shtojca 2 
Rregullat e Brend Partnerit online
Këto rregulla shërbejnë për të sqaruar se si Brend Partnerët e  Oriflame 
mund të jenë të pranishëm  online  pa ndërhyrë në aktivitetet e ndërtimit 
të Brendit  të Oriflame ose duke shkelur ligjet, rregullat dhe marrëveshjet 
që lidhen me të drejtën e autorit. 
 
1.  Gjenerale 

Oriflame u ofron Brend Partnerëve të saj  mundësinë për të 
vendosur "Ndani dhe Fitoni", si dhe mjete të tjera të ofruara nga 
qendra për të blerë dhe promovuar produktet e Oriflame dhe 
mundësinë e biznesit online. 
Këto aplikacione janë sot, të vetmet mjete dixhitale të 
miratuara ku Brend Partnerët  mund të ofrojnë produkte për 
blerje si dhe të shfaqin imazhe dhe logotip për të cilat Oriflame 
është pronar i të drejtave. 
Një  Brend Partner  nuk mund të ndërtojë faqe të tregtisë 
elektronike në të cilat shiten produktet e Oriflame ose të kryejë 
tregti elektronike jashtë aplikacioneve të miratuara të Oriflame.

2.   Emri i Domenit 
Brend Partnerët nuk mund të regjistrojnë emra domenesh që 
përmbajnë fjalën "oriflame". Brend Partnerët nuk do të 
regjistrojnë një faqe/grup të mediave sociale me emër dhe foto 
që mund të mashtrojë konsumatorin të besojë se faqja është një 
faqe/grup zyrtar i Oriflame:

•    Emri dhe fotografia e faqes/grupit në rrjetet sociale (p.sh. 
Facebook, VKontakte, Instagram) duhet të tregojnë qartë se 
operohet nga një individ, p.sh. "Anna's Oriflame Team" me 
imazhin e vetë Anës.

•   Një faqe e mediave sociale, emri i grupit nuk duhet të emërtohet 
p.sh. “Oriflame Casablanca” me një imazh zyrtar të Oriflame 
p.sh. Logoja e Oriflame, imazhet e Oriflame.

3.  Mohimi 
Brend Partnerët që strehojnë faqet e tyre të internetit dhe 
përmendin se janë pjesë e Oriflame duhet të sigurohen  
që të publikojnë qartë informacionin që ata janë ose 
 
a)Brend  Partnerë të pavarur për Oriflame 
b) Partnerët e pavarur të Oriflame 
 
Ky informacion duhet të publikohet qartë në faqen fillestare,  
si dhe nën një mohim që është i dukshëm në të gjitha faqet  
e internetit. Emri dhe informacioni i kontaktit duhet të jenë  
të disponueshëm në faqen e internetit ose në informacionin  
e llogarisë për një faqe të mediave sociale. 
Nëse një Brend Partner  ka një faqe interneti private pa lidhje 
me Oriflame, kjo politikë është sigurisht e pavlefshme.

4.  Përmbajtja  & referencat e  Oriflame 
Asnjë përmbajtje nuk duhet të kopjohet nga faqja zyrtare e 
Oriflame dhe të publikohet nën emrin e vetë Brend Partnerit. 
Nëse një Brend Partner lidh përmbajtjen zyrtare të Oriflame me 
faqen e tij/saj nga një domen në pronësi të Oriflame, kjo duhet 
të deklarohet qartë.
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5.  Imazhet  
Brend Partneri   nuk mund të marrë materiale imazhesh të 
luajtshme  ose  të paluajtshme nga një faqe  zyrtare e Oriflame 
dhe të publikojë në faqen  e tij ose të saj. I gjithë materiali i 
imazhit është i mbrojtur nga e drejta e autorit dhe Oriflame  
ka fituar të drejtat për ta përdorur atë. Këto të drejta nuk u 
lejohen Brend Partnerëve.

 
•   Imazhet e paluajtshme; video etj: Mund të përdoret përmes 

funksionit të ndarjes nëse janë në funksion. Funksioni i ndarjes 
siguron referencë automatike në faqen burimore.

 
•  Imazhet e modeleve ose personave: Mund të përdoren përmes 

funksionit të ndarjes nëse janë në funksion. Funksioni i ndarjes 
siguron referencë automatike në faqen burimore.

 
•    Imazhet e produkteve të Oriflame: Mund të përdoren me 

funksionin tonë pa ndarje për sa kohë që faqja e burimit 
përmendet në mënyrë të dukshme dhe të paqartë (për 
shembull: “burimi: www.oriflame.com 2012”). 
 
Çdo pretendim nga një palë e tretë që mund t'i adresohet 
Oriflame do t'i transferohet Brend Partnerit.

6.  Logo e Oriflame 
Logoja e Oriflame mund të përdoret në formatet që mund të 
gjenden në faqet zyrtare online të Oriflame. Logoja nuk mund 
të ndryshohet ose të animohet dhe mund të përdoret vetëm si 
titull ose fund i faqes, si dhe në nënshkrimet e emailit në 
formatin e saj origjinal.

7.  Ndarja e mediave sociale 
Oriflame inkurajon praninë në blog, faqet e rrjeteve sociale 
dhe të ngjashme. Brend Partnerët  inkurajohen të bëjnë blog 
dhe të lënë komente rreth produkteve të Oriflame aty ku e 
gjykojnë e që janë  të përshtatshme, por duhet t'i përmbahen 
seksionit 1.3 të Kodit të Etikës më lart në lidhje me pretendimet 
e produktit. Në një masë sa më të madhe që  të jetë e mundur, 
ne rekomandojmë,që Brend Partneri  të përdorë funksionet e 
ndarjes të ofruara nga Oriflame për të siguruar shfaqjen e 
saktë dhe informacionin burimor.që Brend Partneri  të përdorë 
funksionet e ndarjes të ofruara nga Oriflame për të siguruar 
shfaqjen e saktë dhe informacionin burimor.

8.   Marketingu i kërkimit të motorëve 
Brend Partnerët mund të bëjnë marketing në motorët e 
kërkimit, si Google Adwords, nëse ndiqen rregullat e Oriflame 
të pranishme Online. Përveç kësaj;

 
•   Reklama duhet të tregojë qartë se është krijuar nga një 

Partner i Pavarur

•   Titulli nuk duhet të krijojë përshtypjen se është një reklamë 
zyrtare ose në ndonjë mënyrë e miratuar nga Oriflame, dhe;

•   Ndalohet përdorimi i “Oriflame” si fjalë kyçe. Ju lutemi të keni 
parasysh se çdo përdorues i p.sh. Adwords është përgjegjës 
për 
çdo shkelje kundër çdo pronari tjetër të brendit.

9.   Tarifat e trajnimit 
Brend Partnerët  nuk lejohen të paguajnë tarifa për trajnime 
dhe uebinarë në internet, përtej kostos direkte të kryerjes së 
vetë ngjarjes.

10.      Shitja  online 
Brend Partnerët lejohen të blejnë produkte Oriflame online  
vetëm përmes aplikacioneve të miratuara të Oriflame, si p.sh. 
"Personal Beauty Store". 
Brend Partnerët  nuk lejohen të blejnë produkte Oriflame 
përmes faqeve online  të blerjes me pakicë ose tregjeve 
online.

11.  Mesazhet e bllokuara 
Mesazhet e bllokuara –Ndalohet rreptësisht dërgimi pa kriter 
i mesazheve me shumicë të pakërkuar. 
 
Për më shumë informacion praktik dhe shembuj se si të ndiqni 
Politikën Online të Brend Partnerit, ju lutemi hidhini një sy 
Manualit Dixhital të Brend Partnerit.
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