Tulomahdollisuudet – Länsi-Eurooppa
Alla voit tutustua siihen, kuinka paljon tuloja voi ansaita Amway-liiketoiminnan avulla.
Tieto voi auttaa mahdollisia tulevia sekä nykyisiä Amwayn Liikkeenharjoittajia (ALH)
arvioimaan mitä Amwayn liiketoimintamahdollisuus voi tarjota.
ALH:t ovat taustoiltaan varsin erilaisia; monien tavoitteena on pieni lisätulo, toisilla
tarkoituksena on ansaita liiketoiminnan avulla enemmän työstä ja panostuksesta
riippuen. Amwayn myynti- ja markkinointisuunnitelma perustuu yli 50 vuoden
menestykseen.
Tuloa muodostuu kahdella tavalla:
1) Tuotemyynnistä saatu myyntivoitto: ALH ostaa tuotteita Amwaylta ALH-hintaan ja
ansaitsee tuloja myymällä tuotteet edelleen asiakkaille jälleenmyyntihintaan.
2) Bonus: ALH ansaitsee bonuksia jotka perustuvat tuotteiden henkilökohtaiseen
myyntiin, sekä ALH:n sponsoroiman ryhmän tuotemyyntiin.
Alla oleva taulukko näyttää miten paljon bonuksia määrätyt ALH:t ansaitsivat Amwayn
Länsi-Euroopan markkina-alueilla1 aikavälillä syyskuu 2017 – elokuu 2018:

ALH-taso2
Perustajien Platina
Perustajien Smaragdi
Perustajien Timantti

Keskimääräinen
kuukausibonus3
EUR4
3.522
8.146
16.759

Keskimääräinen
Vuosibonus3 EUR4

Korkein vuosibonus3
EUR4

42.263
97.757
201.101

126.508
160.638
202.840

Nämä esimerkit ovat suuntaa-antavia. Ne eivät edusta todellisia tuloja, mukaan ei ole laskettu
tuotteista kertynyttä myyntivoittoa tai liiketoiminnan rakentamisesta aiheutuvia kuluja ja veroja.
Pidäthän mielessä, että väitteet siitä että on helppoa saavuttaa suuria tuloja, eivät pidä
paikkansa.
Kuten kaikki liiketoiminnat, myös Amway-liiketoiminta vaatii kovaa työtä ja panostamista.

1. Itävalta, Belgia, Ranska, Saksa, Kreikka, Italia, Hollanti, Portugali, Skandinavia (Tanska, Suomi, Norja ja Ruotsi),
Espanja ja Sveitsi
2. Perustajien Platina: ALH:t, jotka ovat pätevöityneet tasoille Perustajien Platina, Perustajien Rubiini, Perustajien Safiiri kolmena vuonna

peräkkäin (Suoritusvuodet 2015/16, 2016/17 ja 2017/18).
Perustajien Smaragdi: ALH:t, jotka ovat pätevöityneet Perustajien Smaragdiksi kolmena vuonna peräkkäin (Suoritusvuodet 2015/16,
2016/17 ja 2017/18).
Perustajien Timantti: ALH:t, jotka ovat pätevöityneet Perustajien Timantiksi vain kahtena vuonna peräkkäin (Suoritusvuodet 2016/17
ja 2017/18. Sisältää vain oman markkina-alueen pätevöityneet jalat, ei kansainvälisiä jalkoja. Tässä mainittujen ALH-tasojen ylä- ja
alapuolella olevat tasot ovat myös oikeutettuja bonukstiin.
3. Sisältää seuraavat bonukset: Suoritus-, Johtajuus-, Rubiini-, Helmi-, Smaragdi-, Timantti-, Kummi ja Alkuperäiset ja
uudet FAA-bonukset, sekä Growth Incentive Program –kasvunkannustinohjelman bonukset (ainoastaan käteispalkkiot
– ei sisällä Johtamiskoulutusseminaarin rahallista arvoa tai muita ei-käteisbonuksia)
4. Bonukset muutettu euroiksi paikallisista valuutoista vaihtokurssilla, joka oli voimassa elokuun 2018 lopussa.
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