Indkomstpotentiale - Vesteuropa
Indkomstinformationen herunder viser hvor indbringende Amways forretningsmulighed kan være og hjælper
potentielle og eksisterende Amway-forretningsindehavere (ABOer) med at vurdere, hvad Amways
forretningsmulighed indebærer.
ABOer kommer fra alle samfundslag. Mange er blot på udkig efter en mindre ekstra indkomst, mens indtjeningen
kan være højere for andre alt afhænig af arbejdsindsatsen. Amways salg- og marketingplan er baseret på mere
end 50 års erfaring og dokumenteret succes.
Indkomsten genereres på to måder:
1) Avance på salg af produkter:
ABOer køber produkter hos Amway til indkøbspris og kan opnå en detailavance ved at sælge
produkterne videre til kunder til en højere pris.
2) Bonus:
ABOer kan opnå bonus baseret på den mængde produkter, som de personligt køber og sælger, samt
på den mængde produkter, der købes/sælges af dem, som de har sponseret.
Tabellen herunder viser den bonus, som opnås af nogle af de ledende ABOer på Amways vesteuropæiske
markeder1 i perioden september 2016 – august 2017.
ABO-niveau2

Gennemsnitlig mdl.
bonus3 EUR

Gennemsnitlig årlig
bonus3 EUR

Højeste årlige
bonus3 EUR

Founders Platinum / Ruby / Sapphire

2.900

34.803

110.528

Founders Emerald

6.954

83.447

145.935

Founders Diamond

14.974

179.693

199.392

Disse bonuseksempler er hverken en garanti eller en garanteret indtægt, og de repræsenterer heller ikke en ABOs
fortjeneste, da de hverken indberegner avance på salg af produkter eller udgifter i forbindelse med opbygningen af en
Amway-forretning. Det er vigtigt at understrege, at en Amway-forretning som en hvilken som helst anden forretning kræver
hårdt arbejde og målrettethed.
Østrig, Belgien, Frankrig, Tyskland, Grækenland, Italien, Holland, Skandinavien (Danmark, Finland, Norge og Sverige), Spanien og Schweiz.
Founders Platinum: ABOer som er kvalificeret Founders Platinum, Founders Ruby, Founders Sapphire henholdsvis tre (3) år i træk (Præstationsår (PY)
2014/15, PY 2015/16 og PY 2016/17).
Founders Emerald: ABOer som er kvalificeret Founders Emerald tre (3) år i træk (PY 2014/15, PY 2015/16 og PY 2016/17).
Founders Diamond: ABOer som er kvalificeret Founders Diamond i PY 2016/17.
Inkluderer kun kvalificerede ben på det lokale marked, internationale ben tæller ikke med. Yderligere ABO-niveauer under og over de, som vises her, er
også berettiget til bonus.
3 Inkluderet hvor relevant: Præstations-, Lederskabs-, Ruby-, Dybde-, Emerald-, Diamond-, Foster-, Original FAA-bonus og det gældende initiativ
program (udelukkende kontante belønninger – eksklusiv værdien af Ledertræningsseminar og andre ikke kontante belønninger). Alle beløb er
bruttotal.
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