Inntjeningspotensial – Vest-Europa
Inntjeningsinformasjonen beskrevet nedenfor viser hvor innbringende Amways forretningsmulighet kan
være, og hjelper potensielle og nåværende Amway forretningseiere (ABO) med å vurdere hva
forretningsmuligheten innebærer.
ABOere kommer fra alle livets samfunnsgrupper. Mange er bare på utkikk etter en liten ekstrainntekt, mens
andre oppnår en høy inntjening, alt avhengig av arbeidsinnsatsen.
Amways salgs- og markedsføringsplan er basert på mer enn 50 års suksess.
Inntjeningen genereres på to måter:
1) Avanse på salg av produkter
ABOer kjøper produkter fra Amway til innkjøpspris og kan oppnå en fortjeneste ved å selge
produktet videre til kunden til en høyere pris.
2) Prestasjonsbonuser
En ABO kan opptjene en bonus basert på omsetning av produkter i sin personlige forretning, og
omsetningen av produkter fra andre ABOer som er sponset i den respektive ABOs grupper.
Tabellen under viser hva noen av de største ABO-forretningene i Amways vest-europeiske
markeder1 genererte i bonuser i perioden september 2017 til august 2018.
ABO-nivå2

Månedlig gjennomsnittsbonus3 i EUR4

Årlig gjennomsnittsBonus3 i EUR4

Høyeste årlige
Bonus3 i EUR4

Founders Platinum

3,522

42,263

126,508

Founders Emerald

8,146

97,757

160,638

Founders Diamond

16,759

201,101

202,840

Disse inntektene er ingen garantert inntekt. Siden tallene verken inkluderer avanse på salg av produkter eller
utgifter forbundet med å bygge en Amway- forretning, representerer ikke tallene en virkelig inntekt. La deg
ikke lure av påstander om at høy inntjening er enkelt å oppnå. I likhet med enhver annen forretning krever
Amway-forretningen hardt arbeid og forpliktelse.
1Østerrike,

Belgia, Frankrike, Tyskland, Hellas, Italia, Nederland, Portugal, Skandinavia (Danmark, Finland, Norge og Sverige),
Spania og Sveits
2Founders Platinum: ABOer som er kvalifisert Founders Platinum, Founders Ruby, Founders Sapphire tre (3) år på rad
(prestasjonsår (PY) 2015/16, PY 2016/17 og PY 2017/18).
Founders Emerald: ABOer som er kvalifisert Founders Emerald tre (3) år på rad (PY 2015/16, PY 2016/17 og PY 2017/18).
Founders Diamond: ABOer som er kvalifisert Founders Diamond to (2) år på rad (PY 2016/17 og PY 2017/18).
Inkluderer kun kvalifiserte ben på det lokale markedet, internasjonale ben teller ikke med. Ytterligere ABO -nivåer under og
over de som vises her er også berettiget til bonus.
3Inkluderer følgende bonuser: Prestasjons-, Lederskaps-, Ruby, Dybde-, Emerald, Diamond, Foster, Opprinnelig og Ny FAAbonuser og Growth Incentive Program (kun kontantbelønninger – inkluderer ikke verdien av Leadership Training Seminar (LTS) og
andre ikke-kontante belønninger). Alle beløp er brutto utbetalinger, avrundet til nærmeste EUR og før skatt.
4
Beløpene er konvertert fra lokal valuta til Euro på bakgrunn av vekslingskursen som var gjeldende ultimo august 2018.

Dato for utgivelse: februar 2019

