Правила за продавача
Разпределението на местата за продажба се извършва основно от отговорниците по пласмента, а
през събота и неделя от говорителя на продавачите! При началното разпределение на местата за
настоящата седмица в понеделник е необходимо задължително лично присъствие, по телефона не
се разпределят места.
При получаване на място за продажба от отговорниците по пласмента всеки от продавачите е
задължен да бъде на това място от понеделник до петък най-малко от 10 до 16 часа, събота от 9 до
14 часа. Паузи са разрешени само между 12 и 14 часа.
Места, които до 10 часа не са заети, се считат за свободни и могат да се заемат от всеки продавач с
валидно разрешително за продажба. Същото важи и за места, свободни след 16 часа.
Изключение от това правило правят гарантирани места, които са с определен постоянен продавач. Те
следва да бъдат освободени веднага при появата на този постоянен продавач. Гарантираните
постоянни места трябва да бъдат заемани в уговореното време и място. Заемане на други места за
продажба, дори и тези да са свободни, е забранено.
Гарантираните места нямат ограничение във времето.
Ако място, раздадено от пласмента, не може да бъде заето, това трябва да бъде съобщено от
отговарящия за него продавач възможно най-бързо.
По време на работа картата на продавача трябва да се вижда добре. Отличителната престилката
трябва да е облечена. След приключване на работа или при промяна на мястото и двете неща трябва
да се свалят и приберат.
Консумацията на алкохол или наркотици по време на продажба е забранена. Забранено е също така
и просенето преди, по време на както и след продажба.
Вестниците се купуват директно от пласмента. Забранена е препродажбата на други продавачи, с
изключение на първия говорител на продавачите. Забранена е продажбата на остарели, неактуални
месечни издания. Стари вестници не могат да се заменят за нови. Не е възможно получаването на
вестници на консигнация.
Продажбата в обществения транспорт, в райони, за които няма разрешенеи от Службата за
обществен ред и от съответния собственик на района (Security, Center-Management…) е забранена.
Мобинг, следене, некоректно и неколегиално поведение особено към чужденците са забранени.
Предоставените от Trott-wart e.V. престилки и помощни средства трябва да бъдат пазени в добро
състояние. За тяхната чистота и за общия приличен вид отговаря лично всеки продавач. Замърсени
престилки могат да бъдат заменени от отговорниците по пласмента срещу чисти такива.
Който наруши доброто поведение или правилата за продажба ще бъде отстранен.
Продължителността и момента на отстраняване се уточняват в отделните случаи в разговор между
отговорниците по пласмента, говорителя на продавачите и ръководството. По време на забраната
полученото оборудване както и обозначителната карта трябва да бъдат върнати при отговорниците
по пласмента.
Всеки продавач трябва да има в себе си най малко 3 Евро в дребни монети за ресто.
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