Αλληλοσεβασμός
Ως Lyconet Marketer …
• είμαστε το υπόδειγμα του Lyconet και δεσμευόμαστε να συμπεριφερόμαστε μεταξύ μας με
σεβασμό και εκτίμηση.
• δεν θέτουμε το προσωπικό μας συμφέρον ως προτεραιότητα και τηρούμε τις συμβατικές
διατάξεις που διέπουν την ιδιότητα μέλους μας, καθώς και τις νομικές διατάξεις, ώστε να
μην βλάψουμε την εικόνα του Lyconet.
• δεν επιτρέπουμε σε άλλους να πιστεύουν ότι οι δικές μας πολιτικές, θρησκευτικές ή
φιλοσοφικές πεποιθήσεις αντιστοιχούν σε αυτές του Lyconet.
• δεν εκφραζόμαστε με υπεροπτικό τρόπο για την υποστήριξη ή τις δραστηριότητες ενός
άλλου Marketer.

Πλήρης επεξήγηση των υπηρεσιών και των προϊόντων (όπως Campaign & Reseller Packs ή Loyalty
Program Reseller)
Ως Lyconet Marketer …
• διευκρινίζουμε στους ενδιαφερόμενους ή/και σε όσους τώρα ξεκινούν την καριέρα τους τις
επιχειρηματικές δυνατότητες του Lyconet σωστά και με ακρίβεια.
• τονίζουμε ότι, για να γίνει κάποιος Lyconet Marketer, δεν απαιτείται να αποκτήσει τις
υπηρεσίες και τα προϊόντα, όπως το Loyalty Program Reseller ή τα Campaign & Reseller
Packs.
• εξηγούμε τα προνόμια και τις χρήσεις των Campaign & Reseller Packs με βάση τα έγγραφα
που παρέχονται από το Lyconet. Σε καμία περίπτωση δεν παρουσιάζουμε τα mVoucher που
περιέχονται στο Campaign & Reseller Pack με τέτοιο τρόπο, ώστε να δημιουργηθεί η
εντύπωση ότι πρόκειται για επενδυτικό προϊόν.
• σε καμία περίπτωση δεν ωθούμε κάποιον να αποκτήσει ένα Campaign & Reseller Pack ή το
Loyalty Program Reseller.
• δεσμευόμαστε να εξηγήσουμε πώς λειτουργεί το Re-cash ή/και η εξαργύρωση των eVoucher
και mVoucher που περιέχονται στο Campaign & Reseller Pack.
• επίσης, επισημαίνουμε ότι η επιστροφή χρημάτων που δαπανήθηκαν για ένα Campaign &
Reseller Pack ή για το Loyalty Program Reseller είναι δυνατή σύμφωνα με τους πρόσθετους
όρους για την απόκτηση Campaign & Reseller Packs ή/και σύμφωνα με τους όρους χρήσης
για τα Loyalty Programs μόνο υπό ορισμένες προϋποθέσεις.

Συμμόρφωση με τους κανόνες για την εξωτερική εμφάνιση
Ως Lyconet Marketer …
• δεν δημιουργούμε την εντύπωση ότι είμαστε υπάλληλοι ή μισθωτοί του Lyconet ή μιας
συσχετιζόμενης με αυτήν εταιρείας
• δεν πραγματοποιούμε επαφές ή διαπραγματεύσεις με αλυσίδες καταστημάτων (με
περισσότερα από 10 υποκαταστήματα ή 100 υπαλλήλους). Σε περίπτωση, όμως, που έρθετε
σε επαφή με μια μεγάλη αλυσίδα καταστημάτων, ενημερώστε αμέσως το αντίστοιχο εθνικό
γραφείο.
• δεν συνιστούμε ή προωθούμε ποτέ - είτε σε προσωπικές συναντήσεις, είτε στα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης - συμμετοχές ή προϊόντα άλλων εταιρειών δικτυακού marketing.

Αποκλειστική χρήση του εγκεκριμένου υλικού επικοινωνίας
Ως Lyconet Marketer …
• χρησιμοποιούμε μόνο το υλικό επικοινωνίας που έχει εγκριθεί από το Lyconet και είναι
διαθέσιμο την εκάστοτε στιγμή στο www.lyconet.com. Πριν χρησιμοποιήσουμε αυτό το
υλικό, ελέγχουμε αν συμμορφώνεται με την τελευταία εκδοχή που είναι διαθέσιμη στον
ιστότοπο.
• δεν χρησιμοποιούμε σε έντυπο υλικό ή στον online τομέα λογότυπα του Lyconet ή
συσχετιζόμενων εταιρειών και εμπορικά σήματα, όπως myWorld, Cashback World, Child &
Family Foundation ή Greenfinity Foundation.
• δεν χρησιμοποιούμε ούτε σε έντυπο υλικό, ούτε στον online τομέα λογότυπα ή εικόνες
συμβεβλημένων επιχειρήσεων και White-Label συνεργατών, όπως MotoGP ™, Legia
Warszawa, Jokerit Helsinki ή Vardar Skopje.

Προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και εμπιστευτικότητα
Ως Lyconet Marketer …
• είμαστε υπεύθυνοι για τα δικά μας προσωπικά στοιχεία πρόσβασης και αναλαμβάνουμε να
τα διατηρήσουμε εμπιστευτικά.
• δεν χρησιμοποιούμε ποτέ τα προσωπικά στοιχεία πρόσβασης άλλου Marketer, μέλους ή
συμβεβλημένης επιχείρησης.
• δεσμευόμαστε να μην καταπατήσουμε το επιχειρηματικό και εμπορικό απόρρητο του
Lyconet.

Συμμόρφωση με τους κανονισμούς
Ως Lyconet Marketer …
• αναλαμβάνουμε την υποχρέωση να συμμορφωνόμαστε με τους όρους και τους
κανονισμούς που διέπουν τη συμβατική σχέση και να ειδοποιήσουμε αμέσως το Lyconet,
μόλις διαπιστώσουμε πιθανή παραβίαση από κάποιον άλλο Marketer.

