Rešpekt voči ostatným
Ako Lyconet marketéri ...
• sme reprezentantami Lyconet a zaväzujeme sa k vzájomnému rešpektu.
• neuprednostňujeme vlastné záujmy. Držíme sa zmluvných dohôd s našimi členmi a
zákonných predpisov, aby sme nepoškodili imidž Lyconet.
• nevyvolávame dojem, že vlastné politické, náboženské alebo filizofické presvedčenie je
zároveň aj presvedčením Lyconet.
• sa nevyjadrujeme neúctivo o podpore alebo aktivitách iného marketéra.

Detailné vysvetlenia služieb a produktov (ako napríklad Campaign & Reseller Packs alebo Loyalty
Program Reseller)
Ako Lyconet marketéri ...
• objasníme záujemcovi, resp. novému kolegovi presne a správne, aké možnosti mu Lyconet
ponúka.
• poukazujeme na to, že nie je nevyhnutné mať služby a produkty, napríklad balíky Loyalty
Program Reseller alebo Campaign & Reseller, aby bolo možné stať sa Lyconet marketérom.
• vysvetľujeme výhody a možnosti využitia balíka Campaign & Reseller podľa podkladov, ktoré
sme dostali od Lyconet. v žiadnom prípade nevysvetľujeme mVoucher z balíka Campaign &
Reseller tak, aby vznikol dojem, že ide o investičný produkt.
• nikoho nepresviedčame o tom, aby si kúpil balík Campaign & Reseller alebo Loyalty Program
Reseller.
• vysvetlíme, ako funguje Re-Cash, resp. použitie eVouchera z balíka Campaign & Reseller a
použitie mVouchera.
• upozorňujeme na to, že vrátenie poplatku za Campaign & Reseller alebo Loyalty Program
Reseller je možné v zmysle Dodatočných podmienok pre balík Campaign & Reseller, resp.
podľa Podmienok používania Loyalty programu len za určitých okolností.

Dodržiavanie pravidiel pri vystupovaní na verejnosti
Ako Lyconet marketéri ...
• nevyvolávame dojem, že sme zamestnanci alebo pracovníci Lyconet alebo niektorého zo
spojených podnikov.
• neoslovujeme ani nevyjednávame s maloobchodmi (ktoré majú viac ako 10 pobočky alebo
100 zamestnancov). Ak by ste však získali kontakt na veľký reťazec, ihneď informujte
kanceláriu.
• pri osobnom stretnutí ani cez sociálne médiá neodporúčame ani sa nesnažíme získať členov
ani produkty iných spoločností, ktoré sa venujú network marketingu.

Používame iba schválené komunikačné materiály
Ako Lyconet marketéri ...
• používame iba komunikačné materiály, ktoré schválila spoločnosť Lyconet a sú dostupné na
www.lyconet.com. Pred použitím sa vždy ubezpečíme, že materiály sú aktuálne a totožné s
materiálmi na webstránke.
• na tlačových materiáloch ani v online oblasti nepoužívame firemné logá Lyconet, ani logá
spojených podnikov a značiek, ako myWorld, Cashback World, Child & Family Foundation
alebo Greenfinity Foundation.
• na tlačových materiáloch ani v online oblasti nepoužívame firemné logá ani obrázky
obchodných partnerov alebo White Label partnerov, napríklad MotoGP™, Legia Warszawa,
Jokerit Helsinki alebo Vardar Skopje.

Ochrana osobných údajov a mlčanlivosť
Ako Lyconet marketéri ...
• sme zodpovední za svoje osobné prístupové údaje a zaväzujeme sa, že s nimi budeme
zaobchádzať dôverne.
• nikdy nepoužívame osobné údaje a prístupové údaje iného marketéra, člena alebo
obchodného partnera.
• zaväzujeme sa, že zachováme mlčanlivosť o všetkých prevádzkových a obchodných
tajomstvách spoločnosti Lyconet.

Dodržiavanie smerníc
Ako Lyconet marketéri ...
• sa zaväzujeme, že budeme dodržiavať zmluvné ustanovenia, resp. smernice a vždy
upozorníme Lyconet, ak sa dozvieme, že iný marketér ich porušil.

