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ПОЗИЦИЯТА НА AMWAY ОТНОСНО БИЗНЕС 
СТРУКТУРИРАНЕТО „НАТРУПВАНЕ”

В Amway вярваме, че балансът между дълбочина и ширина е ключов за дългосрочния успех и рентабилност 

на всеки Amway бизнес. Разработена бе следната политика, която да помага на САБ да постигат тази цел 

и да създават дълбочина по един приемлив начин.

Увод

От септември 2007 г. всички европейски филиали ще използват 

изброените по-долу показатели, чрез които да се установява 

дали дадена организация разпространява или практикува 

неприемливо бизнес структуриране (или „натрупване”). Ако 

се установи, че даден САБ или група от САБ извършва непра-

вилно бизнес структуриране, ще се предприемат корективни 

мерки. Всеки месец, както и през периода, когато се прилага 

Програмата за проверка на квалификации, Amway ще разглеж-

да бизнесите, като ще обръща внимание на тяхната структура 

и рентабилност.

Преглед

„Натрупването” представлява неприемлива практика за изграж-

дане на бизнес. Тя се определя като стратегическо и изкустве-

но структуриране на организация, при което възходящ САБ 

поставя нови САБ в дълбочина, независимо дали съществува 

връзка между онези, които биват спонсорирани и онези, които 

спонсорират. Това е начин за извършване на бизнес, който 

създава дисбаланс в Дълбочина и възпира Рентабилността.

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРИЕМЛИВОТО СТРУКТУРИРАНЕ  

В ДЪЛБОЧИНА:

В Amway вярваме, че приемливото структуриране в 

дълбочина е важна част от изграждането на балансиран, 

успешен бизнес заедно с увеличаването на обхвата на 

дейността и продажбите. Приемливото структуриране в 

дълбочина има следните характеристики:

1. Всяка стратегия за изграждане на бизнес, като например 

екипния подход, е по избор и това трябва да се заяви.

2.   Изграждането на баланс между ширина и дълбочина е изклю-

чително важно; то трябва да се преподава на екипа като осно-

ва за рентабилност.

3.   Линията на спонсорство не може да се преструктурира 

посредством трансферни правила за стратегическо пре-

устройство в Дълбочина.

4.   Запознаването с продуктите е изключително важно и е изи-

скване за успешен бизнес, който се базира върху баланса 

между продажби и спонсориране на нови лица.

5.   Съществено е всеки САБ да има вече изградена връзка със 

споносора си, който от своя страна пълноценно да участва в 

спонсорирането и да изпълнява задълженията си на спонсор.

6.   Отговорност на всеки САБ е да общува с всички, които 

навлизат в бизнеса, и да им обяснява, че печалбите идват 

от продажбите на продуктите и увеличаването на обхвата 

на дейността в дългосрочен план.

7. Трябва да се обяснява, че изграждането на едно звено в          

дълбочина не води до рентабилност.

8.   Екипният подход не означава, че не се изисква усилена  

работа и че не е отговорност на всеки отделен САБ  

да развива бизнеса си.

9. На всеки САБ трябва да се обясни, че препращането  

на потенциални бизнес партньори към други САБ  

може сериозно да се отрази на неговата квалификация  

за възнаграждение, както и на рентабилността на бизнеса  

като цяло.

НЕПРИЕМЛИВИ ПРАКТИКИ, СВЪРЗАНИ С „НАТРУПВАНЕ”:

1. Кандидатът да се инструктира да остави някои полета  

в заявлението празни, които впоследствие биват  

попълнени от Възходящия САБ.

2. Новият кандидат да не познава спонсора си.

3. Кандидатите да се поставят в линията на спонсорство,  

независимо от това дали спонсорът е участвал в 

спонсорирането и дали е бил наясно, че трябва да изпълни 

задълженията си на спонсор.

4. Да се дават или загатват гаранции за бързи резултати по 

низходяща линия.

5. Да се предизвиква объркване по отношение ролята на 

Корпорацията и ролята на поддържащата организация.

6. Да се използват молби за прехвърляне или прилагане на 

правилата за 6-месечно бездействие, за да се прегрупират 

вече съществуващи САБ в дълбочина, така че да създават  

повече обем.

7. САБ, които прилагат методи на „натрупване”, да, твърдят, че 

са сключили специално споразумение с Корпорацията или 

че тя им е определила специални правила.

8. Да се пропуска или да се омаловажава факта, че 

продажбата на продукти е част от Плана за продажби и 

маркетинг, както и че рентабилността зависи от баланса 

между продажби и спонсориране.

9. Възходящият САБ да задържа заявления за  

кандидатстване до края на месеца, за да контролира изкуствено 

обема с цел квалификации за възнаграждение или друг доход.

*  Директни продажби не са разрешени в Китай. От 1998г.  Amway China има лиценз за извършване на дейност, позволяващ продажби в 
магазини с продавачи. 
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10. Звената да достигат 25, 50 или дори 100 нива в дълбочина, 

а обемът или обхватът на дейността да са незначителни 

или изобщо да липсват.

ОТГОВОРЪТ НА AMWAY КЪМ ПОДОБЕН НЕПРИЕМЛИВ 

СТИЛ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА БИЗНЕС:

1. Amway ще разглежда Материалите за обучение и 

подготовка, за да гарантира, че те описват бизнеса по 

балансиран начин.

2. Служителите на Amway ще отговарят на оплаквания 

от хора, които сигнализират за неприемлив начин за 

изграждане на бизнес. 

3. Ако някой предава заявления в големи количества и 

ги внася в края на месеца с или без закупени стартови 

пакети, Amway ще проверява спонсорираните лица, за 

да гарантира, че те имат връзка със своите спонсори 

и че спонсорите разбират отговорностите си според 

правилата.

4. Ако дълбочината на дадено звено достигне 10 нива, 

служителите на Amway ще се свържат със съответните 

лица, за да проверят дали съществува нормалната връзка 

между спонсор и спонсориран.

5. Под ниво от 21%, претенцията за което и да било ниво 

възнаграждение за постижение няма да бъде уважена, 

освен ако претендентът не може да докаже основанието 

за съответното възнаграждение за постижение от Amway.

6. Amway няма да приема заявления, които очевидно са били 

попълнени от повече от едно лице.

7. Ако дадено лице предаде заявления в големи количества, 

тези заявления ще се обработят през следващия месец, 

тъй като Amway ще ги разгледа съгласно настоящата 

Политика.

НАРУШЕНИЯ:

ПОЛИТИКА – считано от 1 септември 2007 г., всеки път, когато 

Amway установи, че са налице един или повече показателя 

за неприемливо бизнес структуриране, Amway незабавно ще 

ангажира дадената Платинена група и ще започне вътрешно 

разследване на ситуацията, което може да включвa всички от 

горепосочените действия или други такива, за да се провери 

дали се практикува недопустимо „натрупване“. Ако вътрешното 

разследване установи случаи на „натрупване“, Amway ще  

предприеме следните стъпки:

Първа проява: Amway ще замрази всякакво спонсориране в 

рамките на дадената Платинена група докато всички САБ от 

тази група преминат обучение от Amway по приемливи практи-

ки за спонсориране.

Втора проява: Amway ще спре дейността на Платинената 

група за най-малко 30 дни и ще я лиши от възнаграждения.

Трета проява: Допълнителни действия, които могат да дове-

дат до прекратяване договора на Платинения САБ с Amway.

** Както при всички други принудителни мерки от страна 

на Amway, САБ може да обжалва действия на компанията 

чрез процедурите за разрешаване на спорове, описани в 

Правилата за поведение.**
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