Respect reciproc
În calitate de Marketer Lyconet …
• suntem emblema Lyconet și ne angajăm să ne purtăm mereu cu respect și considerație unii
cu alții.
• nu punem în prim plan interesele proprii și respectăm atât prevederile contractuale care stau
la baza statutului nostru de membru, cât și normele legale, astfel încât să nu aducem
prejudicii de imagine Lyconet.
• nu creăm impresia că propriile opinii de ordin politic, religios sau filozofic coincid cu cele ale
Lyconet.
• nu ne exprimăm cu aroganță și superioritate atunci când facem referire la suportul sau
activitățile altui Marketer.

Explicații cuprinzătoare despre servicii și produse (precum Campaign & Reseller Packs sau Loyalty
Program Reseller)
În calitate de Marketer Lyconet …
• le explicăm celor interesați și începătorilor, exact și corect care sunt posibilitățile de afaceri
ale Lyconet.
• facem referire la faptul că nu este obligatoriu să fie achiziționate servicii și produse, cum ar fi
de exemplu Loyalty Program Reseller sau Campaign & Reseller Packs, pentru a deveni
Marketer Lyconet.
• explicăm care sunt avantajele și posibilitățile de utilizare ale Campaign & Reseller Packs în
baza documentelor puse la dispoziție de către Lyconet. Nu prezentăm în niciun caz
mVoucherul cuprins în Campaign & Reseller Packs în așa fel încât să fie creată impresia că ar
fi vorba despre un produs de investiție.
• nu convingem în niciun caz pe nimeni să achiziționeze un Campaign & Reseller Pack sau
Loyalty Program Reseller.
• ne angajăm să explicăm cum funcționează opțiunea Re-cash și validarea eVoucherelor și
mVoucherelor cuprinse în Campaign & Reseller Packs.
• atragem atenția asupra faptului că rambursarea unui Campaign & Reseller Pack sau a unui
Loyalty Program Reseller este posibilă doar în anumite condiții, așa cum reiese din Condițiile
Suplimentare pentru dobândirea unui Campaign & Reseller Pack și conform Condițiilor de
Utilizare pentru Loyalty Program.

Respectarea regulilor pentru aparițiile publice
În calitate de Marketer Lyconet …
• nu creăm impresia că am fi angajați ai Lyconet sau ai vreunei companii asociate cu aceasta.
• nu purtăm discuții de contactare sau negociere cu lanțuri de retail (cu mai mult de 10 filiale
sau 100 de angajați). Dacă este cazul unui astfel de contact cu un mare lanț de retail,
informăm de îndată biroul național în acest sens.
• nu recomandăm sau promovăm vreodată - nici cu ocazia unei întâlniri personale sau prin
intermediul canalelor de socializare - parteneriate și produse ale altor companii de Network
Marketing.

Utilizare exclusivă de materiale de comunicare aprobate în prealabil
În calitate de Marketer Lyconet …
• utilizăm exclusiv materialele de comunicare aprobate de Lyconet și disponibile la momentul
respectiv pe www.lyconet.com. Înainte de utilizare ne asigurăm că materialele corespund
versiunilor actuale disponibile pe website.
• nu utilizăm logo-urile Lyconet sau mărcile companiilor partenere acestora, cum ar fi
myWorld, Cashback World, Child & Family Foundation sau Greenfinity Foundation, pe
materiale imprimate sau în mediul online.
• nu utilizăm logo-uri sau imagini ale partenerilor comerciali sau parteneri White Label, precum
MotoGP™, Legia Warszawa, Jokerit Helsinki sau Vardar Skopje pe materiale imprimate sau în
mediul online.

Protecția datelor cu caracter personal și păstrarea secretelor
În calitate de Marketer Lyconet …
• suntem răspunzători pentru datele noastre personale de acces și ne obligăm să le tratăm cu
confidențialitate.
• nu utilizăm niciodată datele personale și de acces ale altui Marketer, membru sau partener
comercial.
• ne angajăm să nu divulgăm către terțe părți, secretele de serviciu și afaceri ale Lyconet.

Respectarea directivelor
În calitate de Marketer Lyconet …
• ne obilgăm să respectăm prevederile și directivele ce stau la baza raportului contractual și
informăm neîntârziat Lyconet, atunci când luăm la cunoștință de un posibil abuz din partea
altui Marketer.

