
OHJEET SOSIAALISEN 
MEDIAN KÄYTTÖÖN

Yhteisöpalvelut voivat olla varsin hyödyllisiä Synergy-liiketoiminnan rakentamisessa ja tukemisessa.

Synergy WorldWiden käytäntöoppaassa on tarkat ohjeet yhteisöpalveluiden käyttöön, joten voit hyödyntää 
sosiaalista mediaa ja Synergyn sovelluksia tehokkaasti ja luottavaisin mielin. Ota huomioon etenkin asiakirjan 
eettisiä sääntöjä, markkinointia, Synergy-tuotteiden mainostamista sekä sosiaalista mediaa ja 
verkostoitumista koskevat osiot.

Käytäntöjen tärkeimpiin kohtiin kuuluvat seuraavat:

•  Toimi liiketoiminnassasi ammattimaisesti, eettisesti, laillisesti ja harkiten. 
•  Käytä tileilläsi oikeita yhteys- ja profiilitietoja. Tiedot eivät saa olla harhaanjohtavia, ja niiden tulee olla 

käytäntöoppaan ja muiden Synergy WorldWiden antamien ohjeiden mukaisia. 
•  Kerro, että olet Synergy WorldWiden itsenäinen jälleenmyyjä. 
•  Käytä Synergyn itsenäisen jälleenmyyjän logoa. Pidä kuitenkin huoli, että käytät sitä vain Synergyn 

tuotteiden etkä kilpailevien tuotteiden tai palveluiden yhteydessä. Synergyn muun 
immateriaaliomaisuuden käyttö on kiellettyä ilman Synergyn erikseen antamaa kirjallista lupaa. 

•  Myy Synergyn tuotteita ainoastaan elintarvikkeina, vitamiineina, kivennäisaineina ja ravintolisinä. 
(Synergyn tuotteita ei saa myydä suoraan eikä epäsuorasti sairauksien ehkäisemiseen, parantamiseen, 
hoitoon tai lievittämiseen.) 

•  ÄLÄ DIAGNOSOI SIARAUKSIA ÄLÄKÄ ”MÄÄRÄÄ” TUOTTEITA. 
•  Älä koskaan neuvo ketään lopettamaan lääkärin tai muun terveydenhuollon ammattilaisen palveluiden 

käyttöä, jättämään näiden suosituksia huomiotta tai lopettamaan näiden määräämää lääkitystä. 
•  Älä väitä Synergyn tuotteiden tai ravintolisien sopivan lääkinnälliseen käyttöön. 
•  Älä esitä tuotteisiin liittyviä epäasiallisia väittämiä. Asialliset väittämät liittyvät Synergyn verkkosivustolla 

ja esimerkiksi tuote-etiketeissä mainittuihin hyötyihin. Ne koskevat yleensä tuotteen yhteyttä kehon 
järjestelmiin tai elimiin. (Esimerkki asiallisesta toteamuksesta: ”Synergyn ProArgi9+-tuotteessa on B6- ja 
B12-vitamiineja, jotka tukevat normaalia punasolujen tuotantoa ja homokysteiiniaineenvaihduntaa.”) 

•  Älä käytä ammattimaiseen markkinointiin tarkoitettuja tilejä muuhun kuin ammattimaiseen viestintään. 
Niille ei saa lisätä poliittisia videoita, kuvia, kaavioita, tekstejä tai muutoin kyseenalaisia viestejä. 

•  Henkilökohtaisten / muuhun kuin ammattikäyttöön tarkoitettujen tilien tulee myös täyttää edellä mainitut 
vaatimukset. Kommenttien ja keskusteluiden tulee olla aina ammattimaisia ja asiallisia.

Lisätietoja käytännöistä saat käytäntöoppaasta (esimerkiksi sen eettisiä sääntöjä, jäseniä koskevia rajoituksia 
ja markkinointia käsittelevistä osioista), asiakaspalvelusta tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen 
hotline@synergyworldwide.com.


