Inkomstpotential – Västeuropa
Inkomstinformationen nedan visar hur inkomstbringande Amways affärsmöjlighet kan vara, och
kan hjälpa potentiella och nuvarande oberoende Amway-affärsdrivare (ABO:er) att värdera vad
Amways affärsmöjlighet kan innebära. ABO:er kommer från alla olika samhällsskikt. Många söker
en liten extrainkomst, medan andra söker en högre inkomst, resultatet beror på arbetsinsatsen.
Amways sälj- och marknadsföringsplan baseras på över 50 års framgång.
Inkomsten genereras på två sätt:
1) Marginal på produktförsäljning
En ABO köper produkter från Amway till inköpspris och kan uppnå en förtjänst genom att
sälja produkterna vidare till slutkunder till ett högre pris.
2) Bonus
En ABO kan uppnå bonus baserat på omsättning av produkter i sin egen personliga
verksamhet, och på omsättning av produkter från ABO:er som denne sponsrat i sin grupp.
Tabellen nedan visar genererade bonusar vid specifika bonusnivåer på Amways västeuropeiska
marknader1 i perioden september 2017 - augusti 2018.
ABO-nivå2

Månatlig
genomsnittsbonus3
EUR
FoundersPlatinum/Ruby/Sapphire
3 522
Founders Emerald
8 146
Founders Diamond
16 759

Årlig
genomsnittsbonus3
EUR
42 263
97 757
201 101

Högsta
årliga bonus3
EUR
126 508
160 638
202 840

Dessa siffror är inga garanterade inkomster. De representerar heller inte en verklig inkomst då de
varken inkluderar förtjänster på produktförsäljning eller utgifter i samband med byggandet av en
Amway-verksamhet. Låt dig inte påverkas av påståenden om att det är lätt att uppnå hög
inkomst. Precis som med vilken annan verksamhet som helst, krävs det hårt arbete och
engagemang att driva en Amway-verksamhet.
1.

Österrike, Belgien, Frankrike, Tyskland, Grekland, Italien, Holland, Portugal, Skandinavien (Danmark, Finland, Norge
och Sverige), Spanien och Schweiz.
2. Founders Platinum: ABO:er som är kvalificerade Founders Platinum, Founders Ruby, Founders Sapphire tre (3) år i
rad PY 2015/16, PY 2016/17 och PY 2017/18).
Founders Emerald: ABO:er som är kvalificerade Founders Emerald tre (3) år i rad (PY 2015/16, PY 2016/17 och PY
2017/18).
Founders Diamond: ABO:er som är kvalificerade Founders Diamond två år i rad (PY 2016/17 och PY 2017/18).
Inkluderar endast kvalificerade ben på den lokala maknaden, internationella ben är inte inkluderade. Ytterligare ABOnivåer, högre och lägre än dem som visas här är också berättigade till bonus.
3. Inkluderar bonusarna: Prestations-, Ledarskaps-, Ruby-, Djup-, Emerald-, Diamond-, Fadder och Nya FAA-bonusar,
samt Growth Incentive Program (endast kontanta belöningar - inkluderar ej värdet av Leadership Training Seminar eller
andra icke-kontanta belöningar. Alla belopp är brutto, avrundade och exklusive moms.
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