
Liderii pot vedea și mai multe informații despre performanța grupului. Pe lângă urmărirea 

standard a Liniei de îndrumare (LOS), întreprinzătorii care ating nivelul Smarald sau Diamant și mai sus 

pot accesa informațiile de afacere ale Platinelor și mai sus din grupul lor Smarald, respectiv Diamant. 

Aceste informații vă permit mai departe să educați liderii din grupurile dvs. și să gestionați calificări.

Administrați-vă afacerea 
CU NOUA LINIE DE ÎNDRUMARE SMARALD ȘI DIAMANT

PREZENTARE GENERALĂ + INFORMAȚII 
DE CONTACT

Pentru fiecare IPA Platină și mai sus din grupul dvs. 
Smarald sau Diamant, vedeți:
• VP-ul de grup și numărul de IPA noi
• Nivelurile de calificare spre care se îndreaptă
• Informații de contact (selectați pictograma 

de profil)

DETALII LINIE DE ÎNDRUMARE

Vedeți Linia de îndrumare a fiecărui IPA 
Platină și mai sus din grupul dvs. Smarald 
sau Diamant. Afișarea liniilor poate fi 
extinsă și redusă.



GESTIONAȚI INFORMAȚIILE LOS ALE GRUPULUI DVS. SMARALD ȘI  DIAMANT 

Întreprinzătorii pot vizualiza acum informațiile despre performanța întregului lor grup Smarald 
sau Diamant. De exemplu, un IPA Amway Diamant poate vedea acum informațiile de afacere ale 
întregului său grup Diamant, până la următorul Diamant sau mai sus.

DAȚI DOVADĂ DE AMABILITATE PROFESIONALĂ
Accesul la aceste informații noi implică o mare responsabilitate. 
Respectați aceste instrucțiuni importante.

Ce trebuie să faceți…
 3 Să obțineți permisiunea liderului liniei direct înainte de 

a vă consulta cu linia descendentă

 3 Să acceptați Declarația Amway privind politețea 
profesională, Regulile de afaceri și Regulile de conduită

 3 Să folosiți informațiile liniei de îndrumare exclusiv în 
scopul afacerii Amway

Ce nu trebuie să faceți...
 9 Să comunicați altora informații de 

afaceri sensibile 

 9 Să folosiți informații pentru a afecta 
reputația altui întreprinzător privat

 9 Să vă amestecați în afacerea altui 
IPA Amway

Consultați-vă cu Managerul de cont pentru a vedea noile funcții și planul pentru afacerea dvs.

DIAMANTDIAMANT


