MESLEKİ ETİK VE AHLAK KURALLARI
İNDİRİMSİZE, tüm İş Ortaklarının, İş Ortağı olarak yaptıkları tüm görüşme ve faaliyetlerinde
doğruluk, dürüstlük ve güvenirlik prensiplerini taşımalarını bekler.
Bu Mesleki Etik ve Ahlak Kuralları, İNDİRİMSİZE İlkeleri, her İş Ortağı için bağlayıcı olan
yürürlükteki diğer tüm yönetmelikler ve anlaşmaların kısımlarını oluşturur. Kuralların, İlkeler,
yürürlükteki yönetmelikler ve anlaşmaların her türlü ciddi ihlali, İNDİRİMSİZE tarafından,
İNDİRİMSİZE İlkelerine göre kabul edilen eylemi/eylemleri kapsayacaktır.
Mesleki Etik ve Ahlak Kuralları, İş Ortakları tarafından izlenecek uygun iş ahlakını
açıklamaktadır.
Bunun yanı sıra, İNDİRİMSİZE, tüm İş Ortakları, bulunduğu yer ve durumlarda, kendi
ülkelerindeki herhangi bir DSA (Doğrudan Satış Birliği) tarafından sağlanmış olan Mesleki
Ahlak Kurallarını edinmeleri ve bunlara uymaları yönünde teşvik etmektedir.
İş Ortaklarının Mesleki Etik ve Ahlak Kurallarına her zaman uyması zorunludur.

1. MÜŞTERİ VE KOBİYE YAKLAŞIM
1.1 İrtibat ve İletişim
Bir İş Ortağı:
a) İster bir telefon listesi isterse de başka yollarla olsun, herhangi biriyle iletişime geçerken,
iletişim kurulan kişinin özel hayatına ve isteklerine her zaman saygı gösterecektir.
b) İNDİRİMSİZE ya da sağladığı fırsatla ilişkili olarak herhangi bir kişiyle iletişim kurarken,
kesinlikle hoş olmayan ya da ahlak dışı, adil olmayan veya agresif bir tutum
sergilemeyecektir.
c) İNDİRİMSİZE'nin ve onunla ilişkili fırsatlarını, herhangi bir abartı, gizleme, merak ya da
yanlış tanıtım olmadan sahip olduğu faydaları ile sunacaktır.
d) Kılık kıyafet, dil ve dokümantasyon açısından kişisel sunumunu olası en yüksek
standartlarda tutacaktır.
e) Aramaları ve randevuları yaptığı unsurlar, günler ve saatlerle ilgili düşünceli ve titiz
davranmalı, randevu günü ve saatine uyacaktır.
1.2 Fırsat Sunumu
Herhangi bir zamanda, Kobi’ye ve Müşteriye Sunum yapan İNDİRİMSİZE İş Ortağı:
a) İNDİRİMSİZE Planı kapsamındaki finansal ödüllerle ilgili hiçbir ayrıntıyı yanlışlıkla hiç
kimseye sunmayacaktır.
b) İNDİRİMSİZE İş Ortaklığı paketlerinin fiyatları ve yeni İş Ortaklarına aldıkları paketlerdeki
elde edilen haklar konusunda yanlış ya da aldatıcı sunumlar yapmayacaktır.
c) İNDİRİMSİZE İş Ortağı, yeni İş Ortağı, Kobi ve Müşteri adaylarına doğru ve etkileyeci

sunum yapabilmek için işini en iyi şekilde öğrenmek zorundadır.
f) İNDİRİMSİZE İş Ortağı’nın, fırsatı sunduğu yeni İş Ortağı’na, İş Ortaklarına yönelik
finansal ödüllerin ve kalifikasyonların, İş Ortağı’nın ve ekibinin performansına dayandığını
açık biçimde belirtecektir.
g) İş Ortağı, İNDİRİMSİZE ile ilgili hazırlayacağı her türlü dökümanları, metinleri ve diğer
araçları (Sunum, Broşür v.s.) İNDİRİMSİZE tarafından onaylandığı şekilde kullanacaktır.
1.3 İşi Yürütme
Bir İş Ortağı hiçbir zaman:
a) Diğer kişilerin, hastalık, yaş, kusur, eğitimsizlik ya da dile yabancılık gibi yetersizlikleri veya
zayıflıklarından yararlanmamalıdır.
b) Aşırı taciz ya da baskı da dahil olmak üzere, bir İş Ortağı’nın, İNDİRİMSİZE fırsatını
sunarken İş Ortağı, Kobi ve Müşteri adayına olumsuz davranışlarda bulunmamalıdır. İş
Ortağı yeni adaylara seviyeli, kibar ve şirketimizin değerlerine uygun davranmalıdır.
1.4 İş Planını Açıklama
İş Ortağı, İNDİRİMSİZE İş Planını ve Kazanımlarını sunarken, referans olarak İNDİRİMSİZE
kaynaklarına güvenmeli ve İş Planının içeriğiyle ilgili olarak şunlara uymalıdır:
a) İş Ortağı, yeni adaylara Binary sistemini, Kobi ve Müşterilerden gelen komisyon kazanç
dağılımlarını doğru anlatmalıdır.

b)

İş Ortağı, İNDİRİMSİZE İş Planını sunarken yanlış tanıtım ve anlatımlar yapmamalıdır.

2. İŞ ORTAĞININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ
Bir İş Ortağı:
a) Kendi ekibindeki İş Ortaklarının bu kuralları bildiğinden ve ister grup içinde ister diğer İş
Ortaklarıyla ilişkilerini, her zaman şirket ilkelerine uygun biçimde, nezaket ve bu kurallara
göre yerine getirdiğinden emin olacaktır.
b) İş Ortağı, başka bir İş Ortağı’nın İşi için zararlı olabilecek bilgileri gizli tutacak ve etik
olmayan biçimde kullanmayacaktır. Dedikodu ve gıybet yapmayacaktır. Şirket Kurucusu ve
Yönetim Kurulu hakkında olumsuz konuşan dedikodu yapanlar önce uyarılır, devam etmesi
halinde 1 ay süre ile hesap kapanır, üçüncü kez tekrarı halinde ise ihraç edilir.
c) İş Ortağı, aynı sektörde faaliyet göstermeyen diğer network firmaları ile çalışabilir, fakat
bunu İNDİRİMSİZE İş Ortaklarına teklif edemez. Teklif ettiği tespit edilirse ihtar çekilmeksizin
sayfası kapatılır. İndirimsize İş Ortaklığı yapan bir kişi sosyal medyada başka bir network
firmasının reklamını yapamaz. Başka network firmalarının paylaşımlarını yapanlar önce

uyarılır, uyarıya rağmen paylaşım yapmaya devam edenler önce 1 ay süre ile hesabı
kapatılır, üçüncü kez tekrarı halinde şirketten ihraç edilir.
d) Şirketten saha ve araç desteği alanların başka networkte kayıtlarının olması yada o işi
yapıyorlarsa bu desteklerden faydalanamaz ve tespit edilirse önceki yapılan destekler geri
alınır.
e) Hiç kimse sosyal medyada (facebook, tweeter, instegram, watsaap v.s.) İndirimsize ve
Weecomi ile alakalı sayfa veya hesap açamaz. Açanlar önce uyarılır, devam ederse sayfaları
dondurulur, üçüncü kez tekrarı halinde kapatılır.

3. ŞİKAYETLER
Bir İş Ortağı, bu Kuralların ihlal edildiğini fark eder ve bir şikayette bulunmak isterse, şikayet,
İNDİRİMSİZE İlkelerine uygun şekilde yazılı olarak yapılmalıdır.

Bir İNDİRİMSİZE İş Ortağı olarak;
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İNDİRİMSİZE ile olan ilişkilerimde dürüst ve adil olacağıma;
Tüm profesyonel etkinliklerimi, kendi saygınlığımı ve İNDİRİMSİZE tarafından oluşturulan
pozitif saygınlığı geliştirecek bir biçimde yerine getireceğime;
Ödeme Planımı, başarıyı elde etmek için gereken çaba düzeyini açıkça tanımlayarak, doğru
ve dürüst biçimde sunacağıma;
Yalnızca ve yalnızca gösterilecek yeterli çabayla orantılı gerçekçi gelir olasılıklarını
sunacağıma;
İşin faydalarını ve bilgilerini, Şirketin resmi kaynaklarında belirtildiği gibi ve kendi
deneyimlerimden yararlanarak sunacağıma;
İşimin gerçekleştirilmesiyle ilgili olan tüm İlkelere ve Prosedürlere bağlı kalacağıma;
Gelirimin, kişisel çabalarımın yanı sıra pazarlama ve liderlik becerilerime de bağlı olduğu bir
pazarlama ağı fırsatı olduğu konusunda açık olacağıma;
Tüm muhtemel müşterilere, ekibime karşı saygı, iyi niyet ve profesyonel nezaket
çerçevesinde davranacağıma;
İNDİRİMSİZE projesini hiçbir biçimde yanlış tanıtmayacağıma;
Yanlış ya da aldatıcı olabileceğini bildiğim hiçbir reklamı kullanmayacağıma;
Şirketi ve/veya sektörü yanlış tanıtabilecek faaliyetlere kalkışmayacağıma;
İNDİRİMSİZE'nin bir İş Ortağı olarak, faaliyetlerimin kapsamlı etkilere sahip olduğunu
bildiğim için, en üst düzey dürüstlük, samimiyet ve sorumluluk standardı yansıtacak biçimde
davranacağıma;
Kabul ve taahhüt ediyorum.

