Tratar um ao outro com respeito
Como Lyconet Marketers...
• Somos a face pública da Lyconet e estamos empenhados em tratar sempre uns aos outros
com respeito.
• Não nos concentramos no que é de nosso interesse apenas; nós sempre aderimos aos
termos e condições de nossa afiliação e quaisquer exigências legais para não prejudicar a
marca Lyconet.
• Não permitimos que os outros acreditem que nossas próprias convicções políticas, religiosas
ou filosóficas são as da Lyconet.
• Não desacreditamos o apoio ou trabalho realizado por outros Marketers.
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Explicação abrangente de serviços e produtos (tais como Pacotes Campaign &
Reseller ou Loyalty Program Reseller)
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• Nós sempre esclarecemos cuidadosa e corretamente as oportunidades de negócios
apresentadas pela Lyconet quando conversamos com potenciais Marketers.
• Salientamos que para se tornar um Lyconet Marketer ninguém é obrigado a adquirir
serviços ou produtos tais como Loyalty Program Reseller ou Pacotes Campaign &
Reseller.
• Usamos sempre os documentos fornecidos pela Lyconet para ilustrar os benefícios
de uso de Pacotes Campaign & Reseller. Nós nunca damos a impressão de que o
mVoucher no Pacote Campaign & Reseller representa alguma forma de investimento.
• Nós nunca tentamos persuadir alguém a comprar Pacotes Campaign & Reseller ou
Loyalty Program Reseller.
• Somos obrigados a explicar como funcionam o Re-Cash e o resgate de um mVoucher.
• Salientamos que a devolução dos Pacotes Campaign & Reseller ou Loyalty Program
Reseller só é possível conforme estabelecido nos Termos e Condições adicionais para
Compra de Pacotes Campaign & Reseller ou nos Termos de Uso dos Programas de
Fidelidade.

Adesão às regras relativas à imagem pública
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Não damos a impressão de que somos empregados da Lyconet ou de qualquer uma das suas
empresas afiliadas.
Não realizamos reuniões introdutórias ou negociações com redes varejistas (com mais de 10
filiais ou mais de 100 funcionários). Se estabelecermos contato com uma grande empresa de
varejo, informaremos nosso escritório local imediatamente.

Nós nunca recomendamos ou promovemos afiliações ou produtos oferecidos por
outras empresas de marketing de rede, seja em reuniões presenciais ou nas redes
sociais.

Uso de materiais de comunicação aprovados
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Apenas utilizamos os materiais de comunicação aprovados pela Lyconet e na versão
publicada em www.lyconet.com. Antes de usar quaisquer materiais, verificamos se os
materiais correspondem à versão atualmente disponível no site.
Nós nunca usamos logotipos corporativos pertencentes à Lyconet ou qualquer uma de suas
empresas afiliadas ou marcas, como myWorld, Cashback World, Child & Family Foundation
ou Greenfinity Foundation, seja em material impresso ou on-line.
Nós nunca usamos logotipos corporativos pertencentes a Empresas Parceiras ou
Cooperações White Label, como MotoGP ™, Legia Warszawa, Jokerit Helsinki ou Vardar
Skopje, seja em material impresso ou online.

Proteção de dados pessoais e confidencialidade
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•

Somos responsáveis pelos nossos próprios dados de acesso pessoal e somos obrigados a
tratá-los como confidenciais.
Nós nunca usamos dados pessoais ou acessamos dados pertencentes a outro Marketer,
Afiliado ou Empresa Parceira.
Somos obrigados a observar a confidencialidade de quaisquer segredos comerciais da
Lyconet.

Conformidade com diretivas
Como Lyconet Marketers...
•

Somos obrigados a cumprir os regulamentos e diretivas que formam a base de nossa relação
contratual e devemos informar imediatamente à Lyconet se tivermos conhecimento de
possíveis violações de contrato por outros Marketers.

