
النرشة اإلعالنية للتسويق االحرتايف



إىل ممثلينا املستقلني املحرتمني،

 تفتخر QNET بخلق بيئة تستطيع من خاللها تحقيق أهدافك
 الشخصية واملالية. ومن أجل ذلك، يجب عىل كل فرد منا االلتزام

 دامئًا بتطبيق أعىل معايري املامرسات األخالقية واالحرتام
 واالحرتافية. تأكد من اتباع مدونة قواعد األخالق والسلوك

 الخاصة برشكة QNET يف كافة األوقات؛ ميكنك العثور عىل
QNET مدونة قواعد األخالق والسلوك عىل موقع ويب رشكة 

 التايل www.qnet.net، ويف مكتبك االفرتايض.

 توفر لك النرشة اإلعالنية هذه بعض إرشادات التسويق االحرتايف
 التي ميكنك اتباعها يف نشاطاتك التجارية كل يوم. إذا كانت

 لديك أي أسئلة بخصوص التسويق االحرتايف، برجاء االتصال بقسم
.ncd@qnet.net االمتثال بالرشكة عىل

نحن يف خدمتك،
QNET رشكة



إرشادات التسويق االحرتايف
❖ مامرسات محظورة

 ال يجوز للممثلني املستقلني مامرسة أعامل مبيعات زائفة أو مضللة أو خادعة أو غري عادلة.
 برجاء مساعدة مرؤوسيك عىل عدم مامرسة تلك األفعال.

❖ التوضيح والرشح
 يجب أن تكون كافة املواد الرتويجية والدعائية مطابقة متاًما لسياسة الرشكة وموادها

الرسمية املعتمدة.

❖ الوعود الشفهية
 برجاء عدم تقديم أي عروض تقدميية شفهية أو أي عروض أخرى غري ذلك فيام يتعلق

باملنتج إال إذا كان مطابًقا ملا هو مذكور أعاله.

❖ النرشات الرتويجية للمنتج
 ال يجوز أن تحتوي النرشات الرتويجية وإعالنات املنتج عىل أي وصف أو ادعاء أو رشوح
 للمنتج خادعة أو مضللة. كام يجب أن تحتوي كافة النرشات الرتويجية وإعالنات املنتج

عىل اسم وعنوان ولقب املمثل املستقل، إىل جانب رقم هاتفه ورقم تعريف هويته.

 ❖ املقارنة وتشويه السمعة
 يجب عىل املمثل املستقل تجنب عقد املقارنات التي تكون بغرض التضليل عىل األرجح،

 والتي تتعارض مع مبادئ املنافسة الرشيفة. ال يجوز اختيار نقاط املقارنة بصورة غري
 عادلة، كام ال يجوز للممثل املستقل االستفادة بصورة غري عادلة من السمعة الحسنة لالسم

والرمز التجاري الخاص بأي رشكة أو منتج آخر.

❖ األرباح والدخل
 إن األعامل التي تقدمها رشكة QNET ليست “مخططًا لتحقيق الرثاء الرسيع”

 ال توجد ضامنات، أو وعود أو بيانات، أو براهني تفيد بأنك ستحقق مستوى معني من
 األرباح. تعلم حقيقة أن بيانات األرباح والدخل تختلف حسب كل فرد، حيث إن طبيعة

 هذا العمل ومستوى الدخل كالهام يرتبط بقوة بالجهود الشخصية التي يبذلها كل فرد
 ومستوى اجتهاده وتفانيه يف العمل ودافعه إىل جانب املهارات الشخصية. فبمجرد فهم

 عمالئك املحتملني لذلك، تكون قد تجنبت التعرض لخيبة األمل، ويف نفس الوقت تكون قد
أنشأت ثقافة عمل قوية مع مؤسستك.

 ❖ تنفيذ مدونة قواعد األخالق والسلوك
 يجب عىل املمثلني املستقلني االطالع عىل الرشوط الفعلية للتسويق االحرتايف ومدونة

.QNET قواعد األخالق والسلوك املوجودة عىل موقع ويب رشكة



.QNET أكون أميًنا ومنصًفا يف كافة تعاماليت مع رشكة    

 أؤدي كافة أنشطتي املهنية بطريقة تعزز سمعتي والسمعة اإليجابية التيكونتها
.QNET رشكة

  أركز عىل بيع منتجات الرشكة وال أصب كل تركيزي عىل خطة املكافآت؛

   أعرض خطة املكافآت بدقة وأمانة، موضًحا مستوى الجهد املطلوب لتحقيق
النجاح؛

   أقدم فقط فرص دخل حقيقية، وأن يكون ذلك يف ضوء الجهد املبذول فقط؛

  أال أروج لرشكة QNET باعتبارها وسيلة للرثاء الرسيع؛

  أتحدث عن QNET كرشكة وليست وسيلة استثامر؛

   أروج لفكرة التحول إىل ممثل مستقل ميتلك مرشوًعا وليس موظًفا وال أروج
ألي يشء أراه غري حقيقي أو مضلل؛

   أتأكد من دقة أي معلومات حول املنتجات وأروج فقط املعلومات املنشورة
يف املواد التسويقية الرسمية الخاصة بالرشكة؛

  اسمح ملرؤويس بإجراء جميع املعامالت بأنفسهم؛

  أكافح حتى أقدم ملرؤويس أفضل خدمة ومستوى قيادة؛

  أجيب عن أسئلة واستفسارات العمالء املحتملني واملرؤوسني بنزاهة وأمانة؛

 أرعى/أحيل فقط هؤالء األشخاص الذين استطعت اكتشافهم وتدريبهم
كمرؤوسني يل شخصًيا و/ أو كعمالء محتملني لألعامل؛
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 ال أنشئ أو أروج ألية مواقع ويب غري معتمدة أو غري قانونية قد تشوه صورة رشكة
QNET والرشكات التابعة لها.

 أشجع دامئًا العمالء املحتملني الذين تم تطويرهم بواسطة القامئني باإلحالة األوليني
ليك تتم رعايتهم من جانب هؤالء القامئني باإلحالة أيًضا؛

 أحرص عىل عدم تحريض املرؤوسني من خارج خط الرعاية الخاص يب عىل التوقيع
باسم مؤسستي؛

 بأن أترصف بطريقة تعكس أعىل مستوى من األمانة والرصاحة واملسؤولية ألنني
أدرك متاماً أن ترصفايت كممثل مستقل لدى رشكة QNET لها آثار بعيدة املدى؛

 أوضح أن QNET هي فرصة للتسويق الشبيك حيث يتوقف الدخل الذي أحصل
عليه عىل مهارايت التسويقية والقيادية وكذلك جهودي الشخصية.

أعامل كافة العمالء املحتملني واملرؤوسني والزمالء باحرتام وحسن نية ولياقة مهنية؛

ال أيسء متثيل رشكة QNET بأي شكل من األشكال.

 بأن أكون منصفاً وعادالً يف تعاماليت مع مرؤويّس وزماليئ، وأال أشارك يف أية
 مامرسات قد تؤثر عيّل أنا شخصياً بشكل سلبي وعىل املؤسسة والرشكة وصناعة

التسويق.”

إنني ملتزم بنجاحي.
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تعهد بااللتزام بنجاحي
 “إن أخالقيات وسلوك األعامل الجيدة تبدأ من عندي، القائد. باعتباري

أحد املمثلني املستقلني لرشكة QNET، فإنني ألتزم متاًما بأن...

QNET من حرصيًا  يتوفر 


