


Politikalar & Prosedürler ve Gelir & Ürün İddiaları Kılavuzu,
çevrimiçi ve çevrimdışı mecralarda kullanılabilir.



Resmi Kyäni sayfalarına abone olmak
Onaylanmış içerik ve kılavuzları kullanarak Bağımsız İş Ortağı (IBP) sosyal medya sayfaları oluşturmak
Kyäni Alışveriş sitesi (kyani.com) linkini paylaşmak
Şirket yönetmeliğine uygun fotoğraf, video ve iş desteği materyalleri paylaşmak



Herhangi bir internet ilanında veya Hepsiburada, Gittigidiyor, Amazon, eBay, O�erUp, Craigslist, Etsy vb. 
bir alışveriş sitesinde veya grubunda ürün satışı yapmayın.
Şirketin ticari unvan veya markalarını kafa karıştırıcı biçimde kullanmayın. Örneğin, Kyäni ismi sosyal 
medyada kullanılacaksa içerisinde Kyäni kelimesi olan tüm kullanıcı isimlerine “Kyänidist” veya
“Kyäniteam” ifadeleri de eklenmelidir. Örneğin, “Kyanidist”, “Kyani Distributor” veya “Kyaniteam” ifadeleri 
uygundur. Ürün, ülke, pazar veya bölge ismi eklenmemelidir.
Ürünlerin veya şirketin tanıtımı için onaylanmamış üçüncü taraf görselleri, ünlülerle iş birliklerini veya 
literatürü kullanmayın.
Uyumluluk ilkelerine uymayan eğitim videoları çekmeyin, paylaşmayın ve yüklemeyin.



Bulunduğunuz ülke ve pazarda ilgili resmi kurumların izin verdiği ürün iddialarını kullanmaya özen 
gösterin.
Müşterilerin tüm sağlık endişeleri veya soruları için sağlık hizmeti sağlayıcılarıyla konuşmalarını önerin.
Kyäni ürünlerinin besin takviyesi ve cilt bakım ürünleri olduğunu, tıbbi durumlar veya hastalıklara yöne-
lik ilaç ya da tedavi olmadığını belirtin.



Ürünlerimizin tedavi ettiği, iyileştirdiği, herhangi bir tıbbi durumu engellediği veya o durumda yardımcı 
olduğu iddiasında bulunmayın.
Ürünlerimizin herhangi bir hastalığa veya tıbbi bir duruma yardım ettiğini, o hastalığı veya tıbbi 
durumu tedavi ettiğini, iyileştirdiğini veya engellediğini belirtmeyin veya ima etmeyin ve onaylanan 
pazarlama iddialarımızdan farklı veya bunların ötesinde bir sonuç ifade etmeyin.
Kyäni’nin internet sitesinde veya bölgenize, pazarınıza özel Kyäni pazarlama materyallerinde bulun-
mayan bir ürüne dair iddialarda bulunmayın.
Ürünlerin tanıtımı için onaylanmamış görsel, ünlülerle iş birliği, literatür, video veya materyal kullan-
mayın.



Sosyal medyada gelirlerinizi sürekli ön planda tutan ve abartılmış rakamlar paylaşmayın.
Bulunduğunuz kariyere ulaşmanın çok çalışma ve bağlılık gerektirdiğine vurgu yapın.
Kyäni işinizi geliştirmek için her hafta kaç saat harcadığınızı belirtin.
Doğrudan satış endüstrisinde ne kadar tecrübe sahibi olduğunuzu paylaşın.



Komisyon ödemelerinin fotokopilerini, banka mesajlarını, hesap görüntülerini veya BackO�ce ekran 
görüntülerini paylaşmayın.
Araba Programını tanıtırkeni kullandığınız Kyäni arabasının, tüm bedelinin şirket tarafından karşılandığı 
ifadesini kullanmayın.
Abartı veya gerçek dışı, özendirici hayat tarzı iddialarında bulunmayın.
Basit bir yöntem izleyerek başarıya ulaşma garantisi sunmayın veya ima etmeyin.

GELİR İDDİALARINA İLİŞKİN
YAPILMAMASI GEREKENLER



Resmi Kyäni sitelerinden içerik paylaşabileceğinizi unutmayın. “Paylaş” butonuna tıklayın, yeniden yüklemeyin.



Çarpıcı bir görüntü olmasının yanı sıra
bu bir hastalık iddiasıdır.

Jackie Chan’in Kyäni ile
bir iş birliği yoktur.

Bunlar hastalık iddialarıdır.



Ürün İddiaları Kılavuzundaki iddialarla birlikte aşağıdaki sorumluluk reddi beyanını kullanın:
Kyäni ürünleri herhangi bir hastalığı teşhis etme, tedavi etme, iyileştirme veya önleme amacı taşıma-
maktadır.
Herhangi bir yaşam tarzı veya gelir iddiasında bulunmayın.
“Kyäni Araç Programı” ile ilgili yapılan paylaşımlarda aşağıdaki yazı kullanılmalıdır:
Kyäni Rüyalarınızdaki Araba Programı, Ruby kariyerine 2 defa ulaşılması durumunda 4.050₺ peşinat 
ödemesi ve Ruby kariyerinin korunduğu takip eden aylarda 2.200₺ değerinde aylık ödemeyi içermekte-
dir. Daha yüksek kariyerlere ulaşılması durumunda ödeme miktarı da artmaktadır.



Nelere izin verilip verilmediğine dair sorularınız varsa sosyal medyada
paylaşım yapmadan önce compliance.usa@kyanicorp.com adresine danışın.


