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чудовими краєвидами, бачили вулкани, 
гейзери, вчилися цілуватися носами у 
племені маорі, у Австраліїї, де відвідали 
незабутній концерт у Сіднейській опері. 
На все життя запам’ятається поїздка 
до Шотландії і до Великої Британії 
на Уїмблдонський турнір (Лондон), на 
змагання Формули-1 у Монако, серед-
иземноморський круїз на прекрасному 
лайнері «The Brilliance of the Seas». І 
звичайно, приголомшлива Венеція з її 
чарівними набережними і каналами... 
Я ніколи не забуду ті хвилини, коли ми 
плили на вишуканих гондолах і саме 
для нас співали серенади...»

ТАРАС: «Для нас надовго в пам’яті 
залишиться подорож у листопаді 2008 
року у США у головний офіс компанії 
Amway у Ейді на відкриття нашого 
портрету у галереї Ради засновників! 
На приватному літаку компанії ми при-
були до Гранд-Репідз, де нас зустріча-
ли Даг ДеВос і Стів Ван Андел, а також 
близько 50 співробітників головного 
офісу, які аплодували нам, коли ми 
заходили до офісу!

Наш син був у захваті від такої 
зустрічі і з гордістю потискав руку 

кожному співробітнику компанії! 
Удвічі приємніше було перебувати у 
цій поїздці разом зі своїми спонсора-
ми Ігорем і Валерією Харатіними, які 
досягли рівня НПА Корона. Під час 
цієї подорожі нам показали виробничі 
потужності компанії, наукові лабо-
раторії і ми ще раз переконалися у 
тому, що в особі компанії Amway ми 
знайшли дуже стабільного і надійного 
бізнес-партнера, якому можна дові-
ряти!

Після Гранд-Репідз ми полетели 
до Лас-Вегасу, де нас поселили у пре-
зидентському номері готелю. Ми мали 
змогу відвідати прекрасні вистави й 
вишукані місця цього мегаполісу.

Далі ми вирушили до Каліфорнії в 
Інститут здоров’я Nutrilite, де ми пре-
красно провели час разом з людиною-
легендою Семом Рейнборгом і його 
командою, а також пройшли  медич-
ний огляд!

Разом з нашим сином і подруж-
жям Харатіних ми відвідали зоопарк 
у Сан-Дієго, а також отримали задо-
волення від прогулянки Діснейлендом 
у Лос-Анджелесі!

Ми з нетерпінням чекаємо травня 
місяця, коли у Лас-Вегасі відбудеться 
святкування 50-річчя компанії Amway. 
Це буде історична подія і ми пиша-
ємося тим, що будемо брати у ній 
участь разом з 10 сімейними парами 
Діамантових НПА з нашої команди».

ІРИНА: «Ми хочемо побажати усім 
успіху в бізнесі, відповідальності, тер-
піння, ставте перед собою великі цілі 
і впевнено йдіть до їх досягнення! І 
головне: «Ніколи, ніколи, ніколи не 
здавайтеся!» 

Зустріч 
із Стівом Ван Анделом 
та Дагом ДеВосом

Під час 
поїздки 
до Монако

Із Діамантовими 
НПА Людмилою та 
Михайлом 
Львовськими 

Із Діамантовими НПА- 
засновниками бізнесу 
Тетяною та Віталієм БойкамиПриліт в Ейду

З дружною 
командою у круїзі
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Салій Олександр та Салій Наталія

ПЛАТИНОВИЙ 
НПА-ЗАСНОВНИК 
БІЗНЕСУ
2007/08

Сушко Сергій

ПЛАТИНОВИЙ 
НПА-ЗАСНОВНИК 
БІЗНЕСУ
2007/08

Харитоненко Олена

ПЛАТИНОВИЙ 
НПА-ЗАСНОВНИК 
БІЗНЕСУ
2007/08

Доблер Олександр та Доблер Лора

ПЕРЛИННИЙ
ЖОВТЕНЬ
2008

Лора й Олександр 
Доблери живуть 
у Німеччині з 1988 року. 
У травні 1991 року вони 

вперше почули про бізнес Amway. «Ми одразу зрозуміли, що 
це наш шанс у досягненні того рівня життя, про який ми мрі-
яли. Отже, ми вирішили взятися до справи. Ми вдячні родині 
Шварц за їхню підтримку та дружбу».

Пашаєва Метанет

РУБІНОВИЙ
ЖОВТЕНЬ
2008

Метанет за фахом лікар. 
Бізнес Amway та чудо-
ва продукція надали 
їй можливість досягти 
головної мети - стати 
фінансово незалежною, 

допомагати людям. Своїм успіхом вона завдячує спонсо-
рам, Ларисі Гаджиєвій та Рауфу Гусейнову, а також Лідії 
та Івану Шефер.

Дубровіна Наталія та Шафаренко Валентина 

РУБІНОВИЙ
ЖОВТЕНЬ
2008

Буділенко Ольга 

РУБІНОВИЙ
ЖОВТЕНЬ
2008

Ольга мешкає 
у Дніпропетровську, 
виховує сина. До зна-
йомства із бізнесом 
Amway вона мала свій 
маленький бізнес, проте 

лише співпраця з компанією Amway дала їй змогу відчути 
впевненість у завтрашнєму дні. Ольга вдячна своїм спонсо-
рам – родині Козачинських та Діамантовим НПА Ларисі та 
Петру Царукам за постійну підтримку та допомогу.
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Карнаух Ірина та Гавадзин Василь Коновалюк Лариса та Коновалюк Олександр

ПЛАТИНОВИЙ
ЖОВТЕНЬ
2008

Лукаш Тетяна та Лукаш Віталій

ПЛАТИНОВИЙ
ЖОВТЕНЬ
2008

Петренко Лариса

ПЛАТИНОВИЙ
ЖОВТЕНЬ
2008

Ротанова Алла та Ротанова Ірина

ПЛАТИНОВИЙ
ЖОВТЕНЬ
2008

Святненко Галина

ПЛАТИНОВИЙ
ЖОВТЕНЬ
2008

ПЛАТИНОВИЙ
СЕРПЕНЬ
2008

Самусенко Ольга та Самусенко Ірина

ПЛАТИНОВИЙ
СЕРПЕНЬ
2008

Верхомій Вікторія та Верхомій Юрій 

ПЛАТИНОВИЙ
ЖОВТЕНЬ
2008

Гладка Наталія та Гладкий Юрій

ПЛАТИНОВИЙ
ЖОВТЕНЬ
2008

Колосова Валентина та Колосов Юрій

ПЛАТИНОВИЙ
ЖОВТЕНЬ
2008
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Суслова Людмила Юдін Петро та Юдіна Валерія

ПЛАТИНОВИЙ
ЖОВТЕНЬ
2008

Яковенко Андрій

ПЛАТИНОВИЙ
ЖОВТЕНЬ
2008

ПЛАТИНОВИЙ
ЖОВТЕНЬ
2008

Хоріна Ірина та Хорін Андрій 

ПЛАТИНОВИЙ
ЖОВТЕНЬ
2008

Азімова Анна та Азімов Альберт

Бабіч Тетяна та Бабіч Володимир

Барабаш Віктор та Барабаш Ліна

Глизін Ігор

Гостюк Іван та Гостюк Ніна

Іванова Людмила

ЗОЛОТИЙ
ЖОВТЕНЬ
2008

ЗОЛОТИЙ
ЖОВТЕНЬ
2008

ЗОЛОТИЙ
ЖОВТЕНЬ
2008

ЗОЛОТИЙ
ЖОВТЕНЬ
2008

ЗОЛОТИЙ
ЖОВТЕНЬ
2008

ЗОЛОТИЙ
ЖОВТЕНЬ
2008
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Крей Наталія та Крей Кристина

Кривак Марія 

Кутік Сергій та Кутік Ірина 

Рудковська Ольга та Рудковський Андрій

Халецький Євген та Халецька Ольга 

Чубак Надія та Чубак Ігор

Чуй Ольга та Чуй Марія

ЗОЛОТИЙ
ЖОВТЕНЬ
2008

ЗОЛОТИЙ
ЖОВТЕНЬ
2008

ЗОЛОТИЙ
ЖОВТЕНЬ
2008

ЗОЛОТИЙ
ЖОВТЕНЬ
2008

ЗОЛОТИЙ
ЖОВТЕНЬ
2008

ЗОЛОТИЙ
ЖОВТЕНЬ
2008

ЗОЛОТИЙ
ЖОВТЕНЬ
2008

Аксьонов Віктор та Аксьонова Тамара 

Бабаліков Ілля та Бабалікова Ольга 

Богорел Володимир та Богорел Ольга 

Габдуллін Наїль та Габдулліна Ільсіяр

Галицька Валентина та Галицький Фелікс 

Гольцева Олена та Гольцев Олександр 

СРІБНИЙ
ЖОВТЕНЬ 
2008

СРІБНИЙ
ЖОВТЕНЬ 
2008

СРІБНИЙ
ЖОВТЕНЬ 
2008

СРІБНИЙ
ЖОВТЕНЬ 
2008

СРІБНИЙ
ЖОВТЕНЬ 
2008

СРІБНИЙ
ЖОВТЕНЬ 
2008
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Горбунова Наталія 

Грозицька Наталія та Кузнєцов Владислав 

Давидова Анна та Давидов Юрій 

Деркач Людмила та Деркач Павло 

Заєць Галина та Заєць Сергій 

Здолини Степан та Здолини Наталія 

Ковальська Оксана 

Король Наталія 

Кузовик Сергій та Кузовик Лариса 

Кузьмічова Лариса та Кузьмічов Олексій 

Кушкін Сергій та Кушкіна Ірина 

Лісаченко Нателла 

Лягов Мстислав 

Медведєв Михайло та Медведєва Ірина 

Михальчук Анна та Михальчук Дмитро

Моргуль Світлана та Моргуль Віталій 

СРІБНИЙ
ЖОВТЕНЬ 
2008

СРІБНИЙ
ЖОВТЕНЬ 
2008

СРІБНИЙ
ЖОВТЕНЬ 
2008

СРІБНИЙ
ЖОВТЕНЬ 
2008

СРІБНИЙ
ЖОВТЕНЬ 
2008

СРІБНИЙ
ЖОВТЕНЬ 
2008

СРІБНИЙ
ЖОВТЕНЬ 
2008

СРІБНИЙ
ЖОВТЕНЬ 
2008

СРІБНИЙ
ЖОВТЕНЬ 
2008

СРІБНИЙ
ЖОВТЕНЬ 
2008

СРІБНИЙ
ЖОВТЕНЬ 
2008

СРІБНИЙ
ЖОВТЕНЬ 
2008

СРІБНИЙ
ЖОВТЕНЬ 
2008

СРІБНИЙ
ЖОВТЕНЬ 
2008

СРІБНИЙ
ЖОВТЕНЬ 
2008

СРІБНИЙ
ЖОВТЕНЬ 
2008
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Насирова Світлана та Насиров Рустам 

Нафтель Тетяна та Нафтель Роман

Нестерова Ірина та Нестеров Микола 

Онікій Владислав

Парубочий Михайло 

Плахтєєв Сергій та Плахтєєва Раїса 

Реброва Світлана та Ребров Андрій

Ріпа Інна та Ріпа Володимир

Рощина Валентина та Рощин Олег 

Салій Олександр та Салій Наталія 

Соловйова Анна та Соловйова Тетяна 

Сороколєтов Валерій та Сороколєтова Наталія 

Стефанишина Ольга

Субтельна Віра та Субтельний Володимир

Тертична Оксана 

Фахурдінова Ольга та Фахурдінов Віктор 

СРІБНИЙ
ЖОВТЕНЬ 
2008

СРІБНИЙ
ЖОВТЕНЬ 
2008

СРІБНИЙ
ЖОВТЕНЬ 
2008

СРІБНИЙ
ЖОВТЕНЬ 
2008

СРІБНИЙ
ЖОВТЕНЬ 
2008

СРІБНИЙ
ЖОВТЕНЬ 
2008

СРІБНИЙ
ЖОВТЕНЬ 
2008

СРІБНИЙ
ЖОВТЕНЬ 
2008

СРІБНИЙ
ЖОВТЕНЬ 
2008

СРІБНИЙ
ЖОВТЕНЬ 
2008

СРІБНИЙ
ЖОВТЕНЬ 
2008

СРІБНИЙ
ЖОВТЕНЬ 
2008

СРІБНИЙ
ЖОВТЕНЬ 
2008

СРІБНИЙ
ЖОВТЕНЬ 
2008

СРІБНИЙ
ЖОВТЕНЬ 
2008

СРІБНИЙ
ЖОВТЕНЬ 
2008
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Хрущ Іван та Хрущ Катерина 

Хулла Сергій та Хулла Ірина 

Чернишенко Вікторія та Чернишенко Володимир

Шаркун Сергій та Поєздник Віктор

Шепелєва Тетяна та Шепелєв Сергій 

Юришинець Ганна

СРІБНИЙ
ЖОВТЕНЬ 
2008

СРІБНИЙ
ЖОВТЕНЬ 
2008

СРІБНИЙ
ЖОВТЕНЬ 
2008

СРІБНИЙ
ЖОВТЕНЬ 
2008

СРІБНИЙ
ЖОВТЕНЬ 
2008

СРІБНИЙ
ЖОВТЕНЬ 
2008
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Бекетов Олександр 
Бондаренко Надія та Бондаренко Олександр
Вільчинська Антоніна 
Гостєва Оксана та Усманов Муратходжа
Емерсуїнова Гульнара та Емерсуїнов Сидякуб
Заряєв Юрій та Заряєва Анастасія
Зелінська Наталія 
Капелюха Віктор та Капелюха Ірина
Коваленко Лариса та Коваленко Юрій
Колесник Анатолій та Колесник Наталія
Конарєва Тетяна 
Корнієнко Олена та Аргунова Тетяна
Кузьменко Євген 
Кум Дмитро та Кум Олена
Кучеренко Людмила та Кучеренко Сергій
Лозумирська Ганна 
Миронець Вікторія та Миронець Андрій
Місюк Галина  
Мікуліна Вікторія 
Міщенко Олена 
Мудрак Майя 
Нарольський Дмитро 
Паук Григорій та Паук Олена
Печенізький Олег та Чуйкова Тетяна
Романенко Михайло та Романенко Оксана
Соловйова Марина 
Шорохова Таїсія та Шорохов Юрій
Яковенко Ярослав 
Яцина Тетяна та Яцина Олександр

18 % ЖОВТЕНЬ

Борівська Яна та Борівський Роман
Гуліна Маргарита 
Дьоміна Юлія 
Короп Ірина 
Лук’яненко Ірина 
Марченко Михайло та Боровська Тетяна
Рудай Володимир 
Сидоренко Ніна та Сидоренко Павло
Сохацький Олександр та Сохацька Олена
Ткаченко Валентина та Лутицький Олексій
Флоріан Людмила 
Христофорова Наталія та Христофоров Євген
Штефко Владислав та Писаренко Ірина

15 % ЖОВТЕНЬ

12 % ЖОВТЕНЬ

Дуляницька Олена та Дуляницький Олександр
Ковальова Катерина 
Косенко Наталія та Косенко Олександр
Лисенко Любов 
Маненко Олександр та Маненко Наталія
Муха Ілля та Муха Олена
Назаренко Ірина та Назаренко Олександр
Слабоус Ганна 

9 % ЖОВТЕНЬ

Бондаренко Стелла та Бондаренко Роман
Бордовський Анатолій та Бордовська Юлія
Давидова Вікторія та Давидов Сергій
Колодочка Валерій та Колодочка Юлія
Бондаренко Стелла та Бондаренко Роман
Бордовський Анатолій та Бордовська Юлія
Давидова Вікторія та Давидов Сергій
Колодочка Валерій та Колодочка Юлія

ЛЮТИЙ 09
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Брагіна Наталія 
Бриндіна Оксана 
Гавлюк Галина та Гавлюк Сергій
Годованюк Андрій 
Дженжебір Галина 
Карпій Інна та Толстова Олена
Кондратюк Марія та Кондратюк Олег
Мазна Марія 
Малина Наталія та Малина Василь
Маркіна Світлана 
Масич Жанна та Масич Віта
Мацола Тамара 
Мащенко Ольга та Мащенко Василь
Мойздер Наталія та Візьонок Станіслав
Нестеренко Артем та Бриндіна Анастасія
Новожилова Тетяна 
Пономаренко Ольга та Пономаренко Сергій
Северин Алла та Северин Олександр 
Стахів Анатолій та Стахів Тетяна
Сулімцева Наталія 
Тордойа Рохас Юлія 
Трухан Світлана та Трухан Олександр
Тульба Галина та Грицай Олександр
Фалатюк Святослав та Фалатюк Леся
Фартушний Руслан та Фартушна Вікторія
Харчук Олександр та Харчук Тетяна
Хвостикова Євгенія та Хвостиков Вадим
Чаплигіна Тамара 
Чигрин Людмила та Чигрин Сергій
Шашкова Любов та Шашков Микола
Шенталінський Андрій та Гензе Любов
Щербина Любов та Щербина Геннадій

18 % ЛИСТОПАД

Богданова Марина та Богданов Артем
Булай Віра та Булай Андрій
Буцан Володимир 
Водолазька Людмила 
Волянюк Марина 
Гетман Людмила та Химач Іван
Головень Сергій та Головень Валентина
Гончаренко Людмила та Гончаренко Володимир
Городниченко Олексій 
Дячинська Мирослава 
Здот Ірина та Здот Олександр
Іванченко Віталій та Іванченко Ганна
Князюк Олена та Князюк Тарас
Коруняк Валентина 
Лата Ірина 
Лисенко Любов 
Миршавка Тетяна 
Міхель Вероніка та Міхель Юрій
Небава Юрій та Небава Юлія
Паньків Марія та Паньків Дмитро
Портна Наталія та Портний Валентин
Радневич Інна та Радневич Володимир
Разумовська Валентина та Давидова Діана
Свінцицька Наталія та Зиміна Валентина
Стрюкан Ганна та Стрюкан Микола
Тімуш Олена 
Тупчин Олександр та Тупчина Людмила
Четверикова Людмила та Четвериков Олександр
Шишкевич Ярослав 

15 % ЛИСТОПАД

12 % ЛИСТОПАД

Гребельник Дар’я та Баглай Андрій
Данієлян Автандил та Данієлян Аделіна
Жденовська Наталія та Жденовський Анатолій
Капітоненко Михайло 
Ковальчинський Микола та Ковальчинська Наталія
Колесник Наталія та Колесник Микола
Линюк Олексій та Линюк Олена
Отрощенко Тетяна 
Скляр Єлизавета та Скляр Юрій
Собко Микола та Собко Ганна
Стародубцева Лідія та Стародубцев Володимир
Томашевський Владислав та Томашевська Олена
Чебан-Кудашкіна Любов та Кудашкін Андрій
Юрченко Майя 
Янкова Олена та Коваленко Андрій

3 % ЛИСТОПАД

Чуковецька Наталія та Чуковецький Євген

9 % ЛИСТОПАД

Гладких Олексій та Гладких Катерина
Мороз Любов 
Назаренко Олена та Лазукін Олександр
Черкас Тамара та Антонова Оксана

ЛЮТИЙ 09
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Шановні лідери!
Визнання досягнень НПА є однією з ключових 

засад бізнесу Amway. Компанія Amway пишається 
своїми успішними НПА і розробила чимало 

заохочувальних нагород. 
•  Відповідно до рівня досягнень НПА можуть купити значки 

для заохочення незалежних підприємців Amway своєї бізнес-групи, 

які досягли рівнів від 3% до 18%. 

•  За умови досягнення лідерських рівнів, починаючи з рівня 

Срібного НПА і вище, компанія присуджує і сама нагороджує НПА 

відповідними значками.  

корпоративніновини

Отримання значків до 
рівня Смарагдового НПА*

•  Після 20 числа кожного місяця усі 
значки до рівня Діамантового НПА 
доставляються кур’єром за адресою, 
вказаною у договорі НПА. 

•  Якщо ви бажаєте отримати свій 
значок особисто в офісі, то вам 
необхідно повідомити про це 
Департамент обслуговування НПА 
в період з 10 по 20 число наступного 
після закриття кваліфікації місяця. 
Будь-ласка, узгоджуйте попередньо 
свій візит за телефоном 
(044) 495-13-00. 

•  Щоб отримати один із перелічених 
вище значків в одному з ТЦ, 
потрібно в період з 10 по 20 число 
наступного після закриття кваліфікації 
місяця надіслати заяву довільної 
форми на отримання значка у ТЦ 
до Департаменту обслуговування 
НПА по факсу: (044) 495-13-44 
або електронною поштою на адресу 
infoua@amway.com Значок буде 
передано до ТЦ протягом кількох 
днів з моменту отримання заяви 
Департаментом. 

Отримання значків 
лідерами, які досягли 
рівня Смарагдового НПА 
і вище, у тому числі 
рівнів Засновників бізнесу*

•  Лідери, які досягли рівня 
Смарагдового НПА, отримують 
свої значки й сертифікат визнання на 
СМАРАГДОВОМУ ОБІДІ, який 
організовує компанія Amway лише 
для Смарагдових НПА. 

•  Лідери, які досягли рівня 
Діамантового НПА і вище, 
отримують свої значки й сертифікат 
визнання під час проведення 
ДНЯ ДІАМАНТА, який організовує 
компанія Amway. 

•  Після 20 числа кожного місяця усі 
значки тих, хто досяг рівня Засновника 
бізнесу, будуть доставлені кур’єром за 
адресою, вказаною у договорі НПА. 

ПРОЦЕДУРА 
ВИДАВАННЯ ЗНАЧКІВ

* Умови можуть підлягати змінам.
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Чехія

ДІАМАНТОВИЙ НПА-
ЗАСНОВНИК БІЗНЕСУ
СЕРПЕНЬ 2008

Д-р Петер і Єва Мюллер-Меєркатц 
Німеччина

У лютому 1976 року д-р Петер і Єва Мюллер-Меєркатц стали Незалеж-
ними підприємцями Amway. Вони жили разом зі своїми чотирма дітьми 
у маленькому будиночку за містом. Подружжя «ММ» – як невдовзі 
всі почнуть їх називати – починало свій бізнес паралельно з побудо-
вою кар’єри в Університеті Аугзбургу. Усього через чотири місяці вони 
вирішили зробити цей бізнес своїм основним заняттям і стали дійсно 
незалежними підприємцями.

Їхній заміський будиночок швидко перетворився на центр розвитку біз-
несу Amway у Німеччині, а саме подружжя «ММ» стало першими європейськими Діамантовими НПА, Подвійними 
діамантовими НПА, Потрійними діамантовими НПА й НПА Корона. Усього за 34 місяці їм вдалося кваліфікуватись як 
НПА Посланцям корони – вони стали третіми у світі лідерами, які досягли цього рівня, і першими за межами США.

Ранній успіх подружжя «ММ» у Німеччині підтвердив, що не потрібно бути першим, аби досягти успіху. Подружжя 
Мюллер-Меєркатц почало свій бізнес через півроку після відкриття представництва компанії у їхній країні та одержали 
реєстраційний номер Amway 825. І при цьому вони стали Діамантовими НПА усього за десять місяців. Крім того, філія 
Amway у Західній Німеччині стала першим відділенням компанії в неангломовній країні. Успіх подружжя «ММ» підтвер-
джує, що бізнес Amway може працювати у будь-якій частині світу і підійде для кожного.

На початку 1990-х років Мюллер-Меєркатц переїхали на два роки до Східної Німеччини, прагнучи зробити бізнес 
Amway доступним для тих людей, які ніколи в житті не мали можливості для вільного підприємництва. Незабаром вони 
побудували стабільні успішні організації та кваліфікувались у 1992 року як Найвищі посланці корони (Ultimate Crown 
Ambassadors), а в 1996 році стали НПА Посланцями корони-засновниками бізнесу. Подружжя розширило свій бізнес 
і незабаром кваліфікувалось як Смарагдові НПА у Польщі та Чехії. У 2008 році вони кваліфікувались у Росії та Чехії як 
Діамантові НПА, Діамантові НПА-засновники бізнесу і Діамантові НПА-адміністратори – засновники бізнесу.

Д-р Петер і Єва завжди усвідомлювали свою соціальну відповідальність. Перелік проектів і фондів, які вони підтримують, 
є довгим. Через 33 роки подружжя Мюллер-Меєркатц залишається натхненним ідеєю Amway. Вони хочуть подякувати 
родинам засновників компанії, керівництву європейського представництва Amway та усім його працівникам за підтримку 
і заохочення.

Без цього вони не опинилися б там, де вони є зараз. А якою є їхня наступна мета? – Допомогти людям по всьому світу 
усвідомити свої цілі.

НПА ПОСЛАНЕЦЬ КОРОНИ-
ЗАСНОВНИК 50 FAA
СЕРПЕНЬ 2008

НПА-засновники бізнесу Європейського регіону
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Ігор і Валерія Харатін
Україна

Якби не перебудова, життя Ігоря і Валерії Харатіних мало чим відрізнялось би від 
життя тисяч молодих людей – випускників педагогічних інститутів. Обоє любили 
свою професію та завжди вірили, що їхнє покликання – навчати дітей у школі. 
Але дві учительські зарплати майже не залишали надії на світле майбутнє. 

Ігор заснував власний бізнес і пережив чимало злетів і падінь. Валерія мала 
залишатися вдома з маленькою дитиною і могла підтримувати Ігоря лише 

морально. Поступово рівень їхнього життя поліпшився, але в Ігоря залишалося дедалі менше часу для своєї родини. І по-
дружжя почало шукати інших шляхів.

Ігор і Валерія усвідомили, що з бізнесом Amway вони зможуть досягти своїх фінансових цілей, матимуть дозвілля і, що най-
важливіше, працюватимуть разом, розбудовуючи свій сімейний бізнес і допомагаючи в цьому багатьом іншим родинам.

ПОТРІЙНИЙ ДІАМАНТОВИЙ 
НПА-ЗАСНОВНИК БІЗНЕСУ
СЕРПЕНЬ 08

Віра Архіпова та Олексій 
Маутанов Україна

Найважливіший день – це сьогодні!

У минулому, коли Віра працювала вихователькою  у дитячому садку, 
а Олексій був військовим, в Україну прийшла унікальна можливість. 
Вона показала шлях до побудови успішного бізнесу, і за допомоги Джи-
ма і Ненсі Дорнанів, Ганса і Єви Нусхольдів, Марека й Ізабелли Буйвіць-
ких Віра та Олексій збудували такий бізнес. 

На цьому шляху вони зазнали і радість злетів, і смуток падінь, але за-
вдяки підтримці працівників компанії Amway і навчанню, яке надає спонсорська лінія, вони змогли вибудувати команду 
однодумців і переможців, у якій є чимало Діамантових НПА і лідерів вищих рівнів кваліфікації. 

«Те, про що ви мрієте, може здійснитися завдяки бізнесу Amway, – кажуть Віра та Олексій. – Ви можете одержати вина-
городу, якої заслужили у своєму житті, але не могли одержати там, де перебували до цього бізнесу. Що є у вашому житті 
сьогодні такого, які є причини для того, щоб не розбудовувати цього бізнесу?» Ці ж причини зупиняли Віру та Олексія, 
але вони навчились долати їх завдяки команді, яка підтримувала їх у найважчі і найкращі часи, вірила в них і йшла за 
ними. Лише у такій команді можна змінитися самому і навчитися гідно цінувати найбільші цінності у цьому світі: сім’ю, 
надію, свободу і винагороду. І сьогодні головне кредо їхнього життя – це любов до людей, повага до спонсорської лінії, 
до працівників компанії Amway і до тисяч НПА нижніх ліній. 

Повірте в себе! Ваше майбутнє залежить лише від вашого рішення.

ВЧОРАШНІЙ ДЕНЬ НІЧОГО НЕ ВАЖИТЬ, ЗАВТРАШНІЙ ЩЕ НЕ ПРИЙШОВ, І САМЕ СЬОГОДНІ – НАЙВАЖЛИВІШИЙ ДЕНЬ 
У ВАШОМУ ЖИТТІ. МИ ЩАСЛИВІ ПРОВЕСТИ НАСТУПНІ 50 РОКІВ У ТІСНІЙ СПІВПРАЦІ ТА БІЗНЕС-ПАРТНЕРСТВІ З КОМ-
ПАНІЄЮ AMWAY.

НПА ПОСЛАНЕЦЬ КОРОНИ-
ЗАСНОВНИК БІЗНЕСУ
СЕРПЕНЬ 2008

НПА-засновники бізнесу Європейського регіону
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Марія і Станіслав 
Дерейчик Польща

«Коли ми вперше познайомилися з бізнесом Amway, ми мали власну проектно-
дизайнерську компанію. Ми були дуже успішними справжніми знавцями своєї справи, 
але ніколи не мали вільного часу і нам украй бракувало свободи. У цьому бізнесі 

ми дотримуємось порад, які дали нам Зофія і Збігнев Реки. Ми надзвичайно вдячні їм за їхню допомогу і підтримку. 
Ми багато чого навчились від наших гарних друзів – Діамантових НПА Беати і Піотра Лахів».

ДІАМАНТОВИЙ НПА-
ЗАСНОВНИК БІЗНЕСУ
СЕРПЕНЬ 2008

Ізабелла і Марек 
Буйвіцькі Польща

Ізабелла і Марек ставляться до свого бізнесу Amway не лише як до роботи а і як до цікавого 
способу життя для себе і своїх доньок – Марти і Адріани. Рішучість і відданість своїй справі – 
ось що їм найбільше подобається у їхніх НПА, разом з якими вони будують свій бізнес. 

«Ми дуже вдячні НПА з нашої команди за їхнє лояльне ставлення. Ми дякуємо нашим наставникам Єві та Гансу Нусхольдам 
та Джиму і Ненсі Дорнанам за  віру в нас, за те, що вони показали нам переваги унікальної можливості бізнесу Amway».

ДІАМАНТОВИЙ НПА-
ЗАСНОВНИК БІЗНЕСУ
СЕРПЕНЬ 2008

Гіта і Роман Гассманови
Чехія

«Ми досягли такого високого рівня завдяки великому успіху Давіда Сетцера – нашого 
спонсора, наставника і вчителя. Від самого початку він вів нас до таких вершин успіху. 
Ми активно розбудовуємо бізнес Amway, пропагуємо продукцію, навчаємо свою 

команду, підтверджуючи на практиці, що бізнес Amway здатен покращити усі сфери життя. Уявіть те, про що ви мрієте, 
і те, як почуватиметесь, коли досягнете своєї мети!»

ДІАМАНТОВИЙ НПА-
ЗАСНОВНИК БІЗНЕСУ
СЕРПЕНЬ 2008

Анжел Де Ле Калле і 
Майте Руїз Іспанія 

«Це ще один крок до зміцнення нашого бізнесу. Вже вкотре ми дякуємо компанії 
Amway за цю можливість і вітаємо всіх тих, хто наполегливо працює і прагне досягти 
своєї мети. Ми перебуваємо у найкращій позиції, і це вражаючий досвід – будувати 

свій бізнес за підтримки такої Компанії. Наша мета – продовжувати працювати, допомагаючи нашій групі досягти нових 
цілей. З Amway це можливо!»

ПОДВІЙНИЙ ДІАМАНТОВИЙ 
НПА-ЗАСНОВНИК БІЗНЕСУ
СЕРПЕНЬ 2008
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Ігор Лусков і Катерина 
Лускова Україна 

П’ять років співпраці з компанією Amway стали для родини Лускових гарним 
підтвердженням того, що життя з Amway стає кращим. Подружжя завжди буде 
вдячним своїм спонсорам – родині Мартон і Валентині Варзі, які навчили їх, 

як правильно будувати свій бізнес. Катерина та Ігор впевнені, що стабільний бізнес можливий, коли він спирається 
на успіх НПА з твоєї команди.

ДІАМАНТОВИЙ НПА-
ЗАСНОВНИК БІЗНЕСУ
СЕРПЕНЬ 2008

Алесіо Моретті та Грація 
Ночентіні Італія 

Раніше Алесіо був геологом, а Грація працювала в індустрії моди; потім подружжя 
управляло двома ресторанами. Після тривалих вагань, Алесіо усвідомив, що бізнес 
Amway може забезпечити його сім’ї кращий рівень життя. Завдяки підтримці своєї 

верхньої лінії подружжя невдовзі досягло успіху. Алесіо і Грація кажуть: «Щоб мати речі, яких ніколи не мав, потрібно 
зробити речі, яких ніколи не робив».

ДІАМАНТОВИЙ НПА-
ЗАСНОВНИК БІЗНЕСУ
СЕРПЕНЬ 2008

Крістіна і Ярослав 
Максимовичі Польща 

«Уперше ми дізналися про бізнес Amway у США. Завдяки цілеспрямованості 
та непохитній вірі в себе нам вдалося досягти успіху за підтримки наших спонсорів – 
Діамантових НПА Зофії та Збігнева Реків. Дві наші доньки – Габрися (22 років) 

і Наталка (16 років) виховуються у нашій чудовій родині, де ми плекаємо їх з любов’ю і турботою. Вони підтримують нас 
у розбудові нашого бізнесу Amway».

ДІАМАНТОВИЙ НПА-
ЗАСНОВНИК БІЗНЕСУ
СЕРПЕНЬ 2008

Людмила Клеймьонова і 
Анатолій Клеймьонов Україна

Подібно до багатьох людей на початку 1990-х років родина Клеймьонових переживала 
дуже важкі часи, займаючись традиційним підприємництвом. Зрештою, вони втратили 
все. Але подружжя ніколи не здавалось. Вони знайшли новий шлях – це був початок 

їхнього бізнесу Amway. Людмила і Анатолій вдячні компанії Amway за те, що сьогодні мають чудовий бізнес.

ДІАМАНТОВИЙ НПА-
ЗАСНОВНИК БІЗНЕСУ
ЧЕРВЕНЬ 2008

НПА-засновники бізнесу Європейського регіону
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Віктор Ситнюк і 
Оксана Ситнюк Україна

На момент знайомства з бізнесом Amway Віктор і Оксана були молодими людьми 
з величезними амбіціями. Подружжя вдячне своїм спонсорам, які дарували свій час 
і ділилися досвідом, щоб допомогти їм у розвитку бізнесу. Ми хочемо сказати: «Немає 

значення, що відбувається у вашому житті сьогодні, – ви здатні досягати найвищих цілей завдяки компанії, яка допомагає 
вам жити кращим життям!»

ДІАМАНТОВИЙ НПА-
ЗАСНОВНИК БІЗНЕСУ
СЕРПЕНЬ 2008

Ярослав Павлюк і 
Валентина Павлюк Україна

Ярослав – професійний актор, Валентина – інженер. Вони познайомилися з бізнесом 
Amway саме тоді, коли перебували у пошуку такої справи, яка б забезпечила їм ста-
більність і впевненість у майбутньому. Ярослав і Валентина впевнені: якщо ви вірите, 

що цей бізнес для вас і в ньому ваше майбутнє, ви можете досягти своїх цілей!

ДІАМАНТОВИЙ НПА-
ЗАСНОВНИК БІЗНЕСУ
ЛИПЕНЬ 2008

Андреа Вольф та 
Імре Сердулт Угорщина

Нашу команду НПА об’єднують спільні цілі та захоплення. Спонсори верхньої лінії 
та НПА нижніх ліній відіграли у нашому успіху суттєву роль, а рівень Діамантових НПА 
є результатом цієї командної роботи. Ми відчуваємо щире ставлення і повагу до себе 

з усіх боків. НПА, які працюють разом з нами, є нашими друзями. Про успіх нашої команди свідчать  щомісячні кваліфіка-
ції, у тому числі визнання кількох нових Платинових НПА. 

ДІАМАНТОВИЙ НПА-
ЗАСНОВНИК БІЗНЕСУ
СЕРПЕНЬ 2008

Катаржина і Даріуш 
Швятковські Польща

Даріуш шукав кращого життя у США, коли його познайомили з можливістю бізнесу 
Amway. Через пару років Даріуш повернувся до Польщі, щоб розбудовувати свій бізнес 
на батьківщині. На першому семінарі він зустрів Катаржину, яка на той час була сту-

денткою медичного інституту. Коли Катаржина приєдналась до Amway, їхній спільний бізнес почав динамічно розвивати-
ся. Катаржина і Даріуш багато чим завдячують своїм наставникам: Луїсу Коста, Ральфу Пратту і Тіму Фолей. 

ДІАМАНТОВИЙ НПА-
ЗАСНОВНИК БІЗНЕСУ
СЕРПЕНЬ 2008
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П’ять років минуло відтоді, 
як компанія Amway при-
йшла в Україну і стабіль-

но закріпилась на нашому ринку. 
Якими словами можна передати 
ті почуття, що спонукають людей 
розвивати це підприємництво? Як 
вони йдуть до своїх цілей? Звичайні 
вчителі і лікарі, робітники і служ-
бовці, тисячі людей, які у повсяк-
денному житті часом не мають 
реальних цілей, яких можна праг-
нути, і не вміють мріяти, починають 
по-новому дивитись на життя своєї 
сім’ї, своєї країни, і на життя людей 
у всьому світі.

Завдяки чому відбуваються такі 
величезні зміни у способі мислення 
тисяч людей? – Завдяки тому, що 
в нашу країну прийшла та мож-
ливість бізнесу, уособлена компа-
нією Amway, яка корінним чином 
змінила сьогоднішнє і майбутнє тих 
людей, які цю можливість прийня-
ли до себе.

Ця можливість прийшла і в наші 
сім’ї, заклала основи лідерства і 
показала той шлях, який тобі під 
силу пройти і повести за собою 
тисячі людей.

Звичайна вихователька дитячого 
садка і військовий-прикордонник… 
Що рухало цією парою, що вони 
знали такого, чого не знали інші 
люди, що могли робити такого, 
чого не могли інші? – Нічого осо-
бливого. Вони прийняли за основу 
і стали розвивати ті речі, яких їх 
навчали їхні вчителі: Джим і Ненсі 
Дорнани, Ганс і Єва Нусхольди, 
Марек та Ізабелла Буйвіцькі. Вірі 
та Олексію потрібно було лише 
повторити шлях підйомів і падінь, 
сліз невдач і розчарувань, а також 
сліз радості і щастя. Завдяки підт-
римці працівників компанії Amway 
і навчанню, яке надає спонсор-
ська лінія, вони змогли вибудувати 
команду однодумців і переможців, 

« Те, про що ви мрієте, 
може здійснитися 
завдяки бізнесу Amway»

у якій багато Діамантових НПА 
та Лідерів вищих рівнів кваліфіка-
ції. Завдяки компанії Amway вони 
мають можливість подорожувати 
по всьому світу разом з величезною 
командою НПА Платинового рівня і 
вище, передавати їм яскраві зразки 
лідерства і вести за собою. 

Те, про що ви мрієте, може здій-
снитися завдяки наполегливій праці 
у бізнесі Amway. Що є у вашому 
житті сьогодні такого, які є причини 
для того, щоб не розбудовувати 
цього підприємництва? Ці ж при-
чини зупиняли Віру та Олексія. Але 
вони навчились долати їх завдяки 
команді, яка підтримувала їх у най-
важчі і найкращі часи, вірила в них і 
йшла за ними. Лише у такій команді 
можна змінитися самому і навчи-
тися берегти найбільші цінності 
у цьому світі: сім’ю, надію, свобо-
ду і винагороду. І сьогодні головне 
кредо їхнього життя – це любов 
до людей, повага до спонсорської 
лінії, до працівників компанії Amway 
і до тисяч НПА нижніх ліній. 

Олексій бере активну участь 
у роботі Консультативної ради 
Діамантових НПА Європи та Росії. 
Також ця пара бере участь у роботі 
Ради засновників у Монте-Карло, а 
в серпні цього року – в Пекіні. 
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Закінчився насичений рік праці 
і відпочинку. Незабутній час провели 
вони разом із командою Діамантових 
НПА, подорожуючи навколо світу. 
Це сафарі у незвіданій Кенії, незви-
чайна Південно-Африканська Рес-
публіка та її Сан-Сіті, неперевер-
шена Нова Зеландія з гейзерами та 
вулканами і прекрасний Таїланд з 
його старовинними храмами і пала-
цами. А наприкінці була Австралія, 
Сідней і визнання нових Діамантових 
НПА у Сіднейській опері. Незабутня 
подорож із Діамантовими НПА 
у саме серце Amway – містечко 
Гранд-Репідз. Переліт на приватно-
му літаку Amway і зустріч з керів-
никами компанії Дагом ДеВосом 
і Стівом Ван Анделом. Поїздка в 
Каліфорнію, відвідини Інституту 
здоров’я Nutrilite і вечеря на бере-
зі океану в домі Сема Рейнборга. 
Також були просто казкові подоро-
жі до Італії: славетної Венеції та на 
спа-курорт разом із Діамантовими 
НПА-адміністраторами. Не раз були 
поїздки в гості до спонсорської лінії 
в Австрію, де всі вони могли насо-
лоджуватися спілкуванням із верх-
ньою спонсорською лінією – Гансом 
і Євою Нусхольдами.

Настав той час, коли Віра та 
Олексій мають можливість займати-
ся благодійністю і допомагати тим 
людям, які потребують допомоги. 
Адже завжди на їхньому шляху тра-
плялись люди, які у найважчі часи 
приходили на допомогу, і тепер 
вони можуть віддячити за це, допо-
магаючи усім тим, хто цього потре-
бує. Ніколи не було кращої мож-

« Компанії Amway 
скоро виповниться 
50 років. 
Це – наше життя, 
життя наших 
дітей і НПА з 
нашої організації. 
І ми впевнені, 
що наступні 
50 років будуть 
сповнені 
появи нових 
Діамантових НПА, 
нового успіху 
і нових досягнень»
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ливості для розбудови бізнесу, ніж 
сьогодні, ніколи не було кращого 
часу змінитися самому і допомагати 
змінюватися іншим. Повірте в себе! 
Лише від вашого рішення залежить 
ваше майбутнє!

Компанії Amway скоро випо-
вниться 50 років. Це – наше життя, 
життя наших дітей і НПА з нашої 
організації. І ми впевнені, що 
наступні 50 років будуть сповне-
ні появи нових Діамантових НПА, 
нового успіху і нових досягнень. 
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Тарасе, Ірино, ми знаємо, що 
минулий кваліфікаційний рік 
став для вас знаменним, адже 

ви досягли рівня Посланця Корони в 
Україні, а в Росії – рівня Подвійних 
діамантових НПА-засновників бізне-
су. Що є запорукою вашого успіху?

ТАРАС: «Наше життя склада-
ється з прийнятих рішень, і успіх 
будь-якої людини залежить від 
того, який вибір ми робимо в житті. 
Колись ми з Іриною обрали профе-
сію вчителя. Я був вчителем фізич-
ного виховання, Ірина – вчителем 
російської мови та літератури. Нам 
дуже подобалась наша робота, ми 
були віддані цій справі, адже перед 
нами зажди був приклад наших 
батьків, які навчали нас любити 
людей, працювати на успіх інших, 
чим би ти не займався, робити це 
з великою відповідальністю і про-
фесіоналізмом, аби берегти й при-
множувати репутацію своїх сімей. 
Тому, коли нас спіткали фінансові 
труднощі, я зрозумів, що на мене 
покладено відповідальність за май-
бутнє моєї дружини та сина. А відтак, 
довелося шукати різні можливості 
заробітку. Упродожв шести років я 

« Ніколи, ніколи, ніколи 
не здавайтеся!»

професійно займався автомобіль-
ним бізнесом, у якому були великі 
заробітки і значні втрати. Ми з 
Іриною завжди були відкритими до 
отримання нової інформації. Зміни – 
це частина нашого життя і вони 
чекають на нас щохвилини, просто 
треба бути готовими їх прийняти. 
Такою позитивною зміною в нашо-
му житті став для нас один зимовий 
вечір, коли ми почули про бізнес 
Amway.

ІРИНА: «Нас вразив простий, 
зрозумілий і перспективний План 
Amway з продажу і маркетингу. 
Ми вже знали, що можна розпо-
чати свою справу з мінімальним 
стартовим капіталом і мінімаль-
ним ризиком. Ми зрозуміли, що це 
реальна можливість започаткувати 
власний бізнес, який шукали усе 
життя. Тому ми обрали його пріори-
тетною справою і вже за кілька днів 
ми самостійно проводили по кілька 
зустрічей на день з питань бізнесу 
і презентації продукції Amway. Ми 
розуміли, що наш приватний бізнес 
полягає у співпраці з такою надій-
ною і стабільною компанією, як 
Amway. Звичайно, зростати як про-
фесіоналам і розбудовувати бізнес 
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нам допоміг досвід Джима і Ненсі 
Дорнанів, Ганса і Єви Нусхольдів, 
які дали нам змогу скористатися 
багаторічними знаннями практиків, і 
ми могли розвинути в собі лідерські 
якості.

ТАРАС: «Бізнес Amway – це біз-
нес лідерів, людей, які здатні вести 
за собою, але його краще буду-
вати в команді. Саме тому наш 
успіх – це результат злагоджених, 
спланованих, продуманих дій всієї 
команди, як спонсорської лінії, так 
і Незалежних підприємців Amway 
з нашої організації. Ми з упевненіс-
тю можемо сказати, що у бізнесі 
Amway усі мрії і цілі можна реалі-
зувати, якщо щиро вірити у свою 
справу і наполегливо працювати 
над досягненням успіху».

ІРИНА: «Головною нашою 
метою стало непереможне бажан-
ня жити в своїй країні і подоро-
жувати по всьому світу. За роки 
розбудови бізнесу завдяки компанії 
Amway ми відвідали десятки країн. 
Ми були у Кенії, де під час джип-
сафарі вивчали дику природу савани 
і традиції племені масаїв, у ПАР, де 

жили у місті-казці Сан-Сіті, у Новій 
Зеландії, де мали змогу насолодит-
ся чудовими краєвидами, бачили 
вулкани, гейзери, вчилися цілува-
тися носами у племені маорі, у 
Австраліїї, де відвідали незабутній 

« Ми з нетерпінням чекаємо 
травня, коли у Лас-Вегасі 
відбудеться святкування 
50-річчя компанії. 
Це буде історична подія 
і ми пишаємося тим, що 
будемо брати у ній участь 
разом з 10 сімейними 
парами Діамантових НПА 
з нашої команди. 
Ми бажаємо усім успіху 
в бізнесі, відповідальності, 
терпіння, ставте 
перед собою великі 
цілі і впевнено йдіть 
до їх досягнення!»
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концерт у Сіднейській опері. На 
все життя запам’ятається поїздка 
до Шотландії і до Великої Британії 
на Уїмблдонський турнір (Лондон), 
на змагання Формули-1 у Монако, 
середиземноморський круїз на пре-
красному лайнері «The Brilliance of 
the Seas». І звичайно, приголом-
шлива Венеція з її чарівними набе-
режними і каналами... Я ніколи не 
забуду ті хвилини, коли ми плили на 
вишуканих гондолах і саме для нас 
співали серенади...»

ТАРАС: «Для нас надовго в 
пам’яті залишиться подорож у лис-
топаді 2008 року у США у голо-
вний офіс компанії Amway у Ейді 
на відкриття нашого портрету у 
галереї Ради засновників! На при-
ватному літаку компанії ми прибули 
до Гранд-Репідз, де нас зустрічали 
Даг ДеВос і Стів Ван Андел, а також 
близько 50 співробітників головно-
го офісу, які аплодували нам, коли 
ми заходили до офісу!

Наш син був у захваті від такої 
зустрічі і з гордістю потискав руку 
кожному співробітнику компанії! 
Удвічі приємніше було перебувати 

у цій поїздці разом зі своїми спонсо-
рами Ігорем і Валерією Харатіними, 
які досягли рівня НПА Корона. Під 
час цієї подорожі нам показали 
виробничі потужності компанії, нау-
кові лабораторії і ми ще раз переко-
налися у тому, що в особі компанії 
Amway ми знайшли дуже стабіль-
ного і надійного бізнес-партнера, 
якому можна довіряти!

Після Гранд-Репідз ми полете-
ли до Лас-Вегасу, де нас поселили 
у президентському номері готелю. 
Ми мали змогу відвідати прекрас-
ні вистави й вишукані місця цього 
мегаполісу.

Далі ми вирушили до Каліфорнії 
в Інститут здоров’я Nutrilite, де 
ми прекрасно провели час разом 
з людиною-легендою Семом 
Рейнборгом і його командою, а 
також пройшли  медичний огляд!

Разом з нашим сином і подруж-
жям Харатіних ми відвідали зоо-
парк у Сан-Дієго, а також отри-
мали задоволення від прогулянки 
Діснейлендом у Лос-Анджелесі!

Ми з нетерпінням чекаємо трав-
ня місяця, коли у Лас-Вегасі відбу-

деться святкування 50-річчя компа-
нії Amway. Це буде історична подія 
і ми пишаємося тим, що будемо 
брати у ній участь разом з 10 сімей-
ними парами Діамантових НПА з 
нашої команди».

ІРИНА: «Ми хочемо побажати 
усім успіху в бізнесі, відповідаль-
ності, терпіння, ставте перед собою 
великі цілі і впевнено йдіть до їх 
досягнення! І головне: «Ніколи, 
ніколи, ніколи не здавайтеся!» 
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Як ви познайомилися з бізне-
сом Amway?
До знайомства із самим 

Планом Amway з продажу та марке-
тингу, – каже Валерія, – я протягом 
року вже користувалася продукцією 
Amway. Я тоді й гадки не мала, що 
це може бути бізнесом, перспектив-
ною можливістю. Як учителя хімії ці 
товари мене насамперед здивували, 
а потім надзвичайно вразили своєю 
якістю, екологічністю та економіч-
ністю.

І це був перший крок, з якого 
почався наш шлях, але тоді ми про 
нього ще не здогадувалися, – додає 
Ігор. Пізніше Валерію запросили на 
презентацію Плану Amway з про-
дажу та маркетингу, і вона поверну-
лась дуже натхненна цією ідеєю та 
одразу прийняла пропозицію роз-
почати бізнес.

Мене, – каже Ігор, – не дуже 
захопила ця бізнес-можливість, бо 
я тоді мав власну справу, яка заби-
рала у мене багато сил і часу. Але 
дивлячись на Валерію, я розумів, 
що ризик тут мінімальний, ми вже 
знаємо продукцію, то чому б не 
спробувати? І ми почали…

Але насправді повну картину 
цієї можливості ми побачили, лише 
згодом, коли пересвідчились, що 
нею вже скористались мільйони 
людей по всьому світу, що бізнес 
Amway – це перспектива майбут-
нього для кожної людини, яка має 

« Якщо у вас немає надії 
на майбутнє, у вас немає сили 
в сьогоденні»

свої цілі, мрії, і готова заради них 
працювати.

Що для вас є успіхом? Яким був ваш 
шлях до успіху в бізнесі Amway?

Дуже багато людей вважа-
ють, що успіх – це кінцева мета, 
досягнення якоїсь цілі, зупинка, до 
якої вони колись зможуть дійти. 
Можливо, вони вважають, що успіх 
можна виміряти рахунком в банку, 
якимсь престижним автомобі-
лем, гарним великим будинком чи 
досягненнями в особистому житті. 
Натомість ми зрозуміли, – каже 

Ігор, – що успіх – це дещо більше, 
ніж досягнення якоїсь цілі чи навіть 
кількох цілей. Цілі – це показник 
вашого зростання і важлива скла-
дова вашого життя; досягнення їх 
служать мірилом вашого розвитку, 
але не є успіхом як таким. Для нас 
успіх – це не кінцевий пункт при-
значення, а обраний нами шлях, 
наш напрямок. І отримавши в руки 
можливість бізнесу Amway, – підт-
верджує Валерія, – ми отримали 
шанс іти по цьому шляху. Для нас 
успіх – це баланс у житті, гармонія 
в душі.

Зустріч у Порторожі

Ігор з синами
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На що, крім бізнесу Amway, ви 
витрачаєте свій час?

У мене є дуже багато проектів, 
які я хотів би реалізувати в житті, – 
каже Ігор. – Зокрема вже другий рік 
поспіль ми з Валерією організовує-
мо міжнародний турнір з футболу 
для дітей.

Я сам у минулому професійний 
тренер і великий прихильник фут-
болу, наш молодший син також 
займається цим видом спорту у 
школі «Динамо» (Київ). Я хотів би 
хоч трошки допомогти тим, хто 
хоче займатися, тренуватися, але 
не має такої можливості.

Ці турніри організовано за підт-
римки компанії Amway, і вони вже 
користуються великою популярніс-
тю. Якщо минулого разу у такому 
турнірі брали участь 538 дітей, було 
39 команд із семи країн Європи, 

то цього року ми очікуємо майже 
вдвічі більше учасників.

Я щасливий, – каже Ігор, – що 
завдяки можливості розбудовувати 
бізнес Amway сьогодні я можу допо-
могти багатьом дітям, а можливо – 
і майбутнім чемпіонам, які прослав-
лять нашу країну. І це лише початок!

Також для нас надзвичайно важ-
ливо, аби наші діти, наша сім’я, наші 
батьки, були щасливі – додає Валерія. 
– Я не уявляю, яким чином я змо-
гла б їм допомогти, не маючи шансу, 
запропонованого компанією Amway. 
Я вдячна долі, що колись ми прийня-
ли це рішення, і тепер можемо відда-
ти данину своїм батькам, які зробили 
нас такими, якими ми є сьогодні. А 
за допомогою продукції NUTRILITE™ 
ми можемо покращити їхнє здоров’я, 
щоб вони нас ще довгий час тішили 
своїм спілкуванням.

Що ви можете порадити тим, хто 
тільки починає бізнес Amway?

Передусім визначтеся, чим для 
вас є успіх, – радить Ігор, – чого ви 
насправді прагнете досягти у житті. 
Багато людей кажуть: «Напевно, 
я не народжений для успіху. Мені 
ніколи не вдавалося нічого добити-
ся». Годі жити минулим, – закликає 
Валерія. – Ви не можете перенести 
себе старого у блискуче нове май-
бутнє. Успіх вимагає змін, росту і сві-
жого погляду на своє життя, адже 
ваше життя – це подорож. Зробіть 
це сьогодні! Залишіть позаду ван-
таж невдач і сумнівів. Не бійтеся 
мріяти, ставити перед собою нові 
цілі, а компанія Amway допоможе 
вам втілити їх у життя.

Насолоджуйтесь життям, адже 
ви цього варті!!! 

Візит до Ейди

З Євою Нусхольд
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Ніна родом із Вінниччини. 
Вона народилась у чудо-
вій родині, її батьки мали 

трьох дітей, і Ніна була найстар-
шою. Коли їй виповнилося 14 років, 
загинув батько, тож Ніні з раннього 
віку довелося працювати. Маючи 
перед очима тяжке життя своєї 
родини, вона прагнула жити краще. 
Протягом свого життя Ніна займа-
лася різними справами, аби її роди-
на жила в достатку.  

З 1980 року Ніна мешкає в місті 
Одесі. У 1990 році, коли в країні 
почалася перебудова, вона започат-
кувала традиційний бізнес, котрий 
надзвичайно покращив матеріаль-
не становище родини, але заби-
рав дуже багато часу. Досягнувши 
високого рівня у традиційному біз-
несі, Ніна мала можливість спілку-
ватися з успішними підприємцями. 
Перебуваючи в колі таких людей, 
Ніна відчула смак красивого життя. 
Але через 6,5 років вона опинилась 
на тому ж самому місці, з якого 
починала, адже у традиційному біз-
несі таке трапляється дуже часто. 
Через кілька місяців, отямившись 
від стресу, Ніна обійняла посаду 
директора магазина, з якого потім 
зробила прибуткову кав’ярню. 
Після великого бізнесу результат не 
зовсім влаштовував Ніну, але вона 
не бачила іншого виходу, оскіль-
ки розуміла, що піднятися на той 
рівень успіху, який мала раніше, 
немає можливості.

Згодом Ніна дізналась про ком-
панію Amway, спочатку придбавши 
її продукцію, а за місяць - почув-
ши і про можливість започаткувати 
власний бізнес Amway. Потрапивши 
одного разу на зустріч, яку про-
водили спонсори, вона побачила 
багатьох успішних людей і збагну-
ла, яку унікальну можливість спіт-
кала. Після цього Ніна вирішила 
назавжди пов’язати своє життя з 

«Легкий шлях дістанеться 
тому, хто подолає важкий!»

бізнесом Amway і досягти успіху 
в цій справі. Вона зрозуміла, що 
завдяки наполегливій праці в бізнесі 
Amway можна здійснити усі свої 
мрії та досягти поставлених цілей. 
Усвідомлюючи, що для розбудови 
великого успішного бізнесу потріб-
ні відповідні знання, Ніна активно 
навчалась, переймаючи досвід верх-
ньої лінії спонсорської підтримки. 
За 5 місяців вона досягла рівня 21%, 
а згодом стала Діамантовим НПА, 
Діамантовим НПА-адміністратором, 
Подвійним діамантовим НПА, і ось 
тепер вона Потрійний діамантовий 
НПА!

Для досягнення успіху Ніні 
довелося багато працювати, їздити 
по різних містах, представляючи 

« Бізнес Amway – це шанс допомогти багатьом 
людям знайти себе»

Мій наставник

Моя гордість
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людям можливість бізнесу Amway 
і розповідаючи про те, як вони 
можуть покращити своє життя. На 
жаль, далеко не всі люди вірили 
в те, що вона їм пропонувала. Їхні 
сумніви були сильнішими за їхню 
віру. Але Нінина мрія була сильні-
шою за їхні відмови, і вона рухалась 
далі до свого успіху.

У процесі розбудови своєї спра-
ви Ніна познайомилася з багатьма 
гарними людьми, які згодом стали її 
однодумцями та друзями.  

Минуло кілька років щоденної 
праці. Зараз, озираючись на своє 
минуле, Ніна не пам’ятає труднощів 
і відмов. У пам’яті зринають лише 
зустрічі з цікавими людьми, які теж 
розпочали власний бізнес Amway у 
її команді і досягли великих успіхів. 
Ніні справді пощастило, що вона 
зустріла цих людей: вони допомо-
гли їй згуртувати великий колектив 
друзів та однодумців, якими вона 
дуже пишається. Ніна радіє тому, що 
з цим бізнесом змогла змінити на 

краще життя не лише своєї родини, 
а й багатьох інших хороших сімей.

Пропонуючи бізнес Amway 
людям сьогодні, Ніна намагається 
донести до них те, що ця можли-
вість дає набагато більше, ніж вони 
можуть собі уявити: це шанс допо-
могти багатьом людям знайти себе 
і при цьому стати забезпеченою, 
фінансово незалежною людиною, 
подорожувати та навчатись. Це той 
життєвий баланс, якого шукають 
усі, але не всі здатні його розгледіти 
в цій бізнес-можливості. Починаючи 
бізнес Amway, Ніна побачила мож-
ливість покращити своє матеріаль-
не становище і забезпечити гідну 
старість. Але вона й уявити собі не 
могла, яким яскравим буде її життя. 
Завдяки компанії Amway Ніна мала 
змогу подорожувати по всьому 
світу. Вона побувала у таких міс-
цях, як о. Сардинія (Італія), Анталія 
(Туреччина), о. Маврикій (Індійській 
океан), Чикаго – одне з найбіль-
ших міст США, а також Ейда (штат 

Мічиган) – колиска компанії Amway, 
Лондон (Велика Британія), Верона 
(Італія), Монте-Карло (Монако); під 
час перебування в Шотландії зупи-
нялась у королівських палацах і 
брала участь у соколиному полю-
ванні, відпочивала на розкішному 
лайнері «The Brilliance of the Seas» 
під час круїзу Егейським морем 
тощо. Із надзвичайним натхненням 
Ніна чекає на святкування 50-річчя 
компанії, яке відзначатиметься в 
США у 2009 році, коли вона побу-
ває у Лас-Вегасі та Лос-Анджелесі. 
Це буде найбільш незабутня подо-
рож у її житті.

Ніна також чекає на Навчальний 
семінар для лідерів, який відбудеть-
ся на о. Сардинія, куди вона поїде 
разом з великою командою своїх 
однодумців.

Ніна радіє та як мати пишаєть-
ся своїм старшим сином Петром, 
який закінчив Академію внутрішніх 
справ і працював у кримінально-
му розшуку, а сьогодні розбудовує 

« Найважливішою запорукою успіху 
в бізнесі Amway та й у житті загалом є велике 
бажання і наполеглива праця»

Під час бізнес-зустрічі
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бізнес Amway, і вже досяг рівня 
Смарагдового НПА.

Молодший син, Олександр, 
також розбудовує бізнес Amway. 
Ніна вдячна своїм синам за те, що 
вони подарували їй трьох онуків.

Ніна дякує за цю надзвичайну 
можливість родинам ДеВосів та Ван 
Анделів, бо саме вони втілили у 
життя таку прекрасну ідею бізнесу 
Amway, а також усій спонсорській 

лінії, завдяки якій ця можливість 
потрапила до неї. Також вона вдяч-
на своєму наставнику та ментору 
Джеймсу Ваджі, який став для неї 
прикладом для наслідування. Ніна 
вдячна усім НПА з її команди за 
віру в неї. Українцям, на думку Ніни, 
дуже пощастило в тому, що сьогод-
ні у них є можливість розбудовувати 
свій власний бізнес разом із компа-
нією Amway. Найважливішою запо-

рукою успіху в бізнесі Amway та й 
у житті загалом є велике бажання і 
наполеглива праця.

Завдяки бізнесу Amway та напо-
легливій праці можна реалізувати 
всі свої мрії та досягти поставлених 
цілей. Кредо Ніни: «Легкий шлях 
дістанеться тому, хто подолає важ-
кий!» Ніна Коряк щиро зичить успі-
хів усім, хто пов’язав своє життя з 
бізнесом Amway. 

Щаслива родина
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Ми щасливі разом!

Це подружжя від першого 
дня спільного життя мріяло 
бути незалежними, замож-

ними та щасливими. Напевно, про 
це мріють усі... Але Лариса і Рауф 
одразу поставили перед собою 
мету і почали робити все, аби її 
досягти. Усе давалось дуже важко, 
адже традиційний бізнес має свої 
закони і мораль, які подружжю не 
підходили.

Коли Лариса і Рауф дізналися 
про бізнес Amway, вони були при-
голомшені, усе здавалося фантас-
тикою! У цей бізнес не потрібно 
вкладати багато грошей, тут немає 
начальників, усі лише допомагають 
тобі, цю справу можна починати у 
будь-якому віці тощо. Можливість 
потім передати цей бізнес у спадок 
дітям і онукам перевершувала будь-
які сподівання. 

Рауф і Лариса вирішили «не 
пробувати» цей бізнес, як багато 
людей намагаються робити спо-
чатку, а відразу будувати його. Вони 
почали створювати велику, стабіль-
ну, професіональну організацію, 
у центрі якої будуть сімейні та духо-
вні цінності. І вони досягли цього!!! 
«Ми досі продовжуємо дивувати-
ся та захоплюватися цим бізнесом, 
цією компанією, цією продукцією. 
Ми віримо, що цей бізнес буде про-
цвітати в майбутньому, тому що в 
його основі лежать справедливі ідеї, 
якісна продукція, яку із задоволен-
ням купують».

Лариса і Рауф вважають, що 
для успіху в бізнесі Amway потрібно 
навчитися кільком важливим речам. 
По-перше, слід навчитися продава-
ти. Для цього подружжя неухильно 
дотримується таких правил: вислу-
хати клієнта, бути тактичним і не 
сперечатися, відповідно виглядати, 
знати дуже багато про продукцію та 
її переваги, під час презентації про-
дукту завчасно відповісти на мож-

ливі заперечення, домовитися про 
наступну зустріч, на якій буде запро-
поновано нову продукцію. Важливо 
цінувати клієнта (зокрема пам’ятати 
його знаменні дати), підтримувати 
постійний контакт, розмовляти не 

лише про продукцію, усвідомлюва-
ти, що «клієнт завжди правий».

Друге, чого потрібно навчити-
ся, – це вміння залучати нових учас-
ників бізнесу, що означає вміння 
спілкуватися і правильно представ-
ляти План Amway з продаж та 
маркетингу. Тут Лариса і Рауф виді-
ляють такі важливі кроки: окрес-
лити коло своїх друзів, знайомих 
і випадкових людей, підготуватися 
до зустрічі, завчасно дізнавшись про 
їхні інтереси та цілі в житті, розпо-
вісти про План Amway з продаж 
та маркетингу у доступній формі, 
показати перспективи та допомогти 
з першими кроками.

Третє – це створення організації. 
Враховуючи особливості характе-
ру кожної людини, потрібно обра-
ти відповідний підхід до кожного 
з лідерів. Повсякчас, а особливо 
протягом першого місяця, важливо 
підтримувати тісний контакт, навча-
ти своїми діями, а не словами, діяти 
за принципом «вихователь сам має 
бути вихованим», навчитися брати 
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на себе відповідальність. Звичайно, 
це не весь арсенал інструментів у 
бізнесі, але це найважливіші аксі-
оми. Практика завжди коригує та 
уточнює кожен конкретний випа-
док.

Рауф і Лариса впевнені, що це 
сімейний бізнес, і тому своїм голо-
вним досягненням вважають те, що 
їхня дочка Гюнель, студентка еконо-
мічного факультету КНУ ім. Тараса 
Шевченка, також у сімейному бізне-
сі. Хоча вона ще тільки Платиновий 
НПА, але є дуже сильним лідером, 
підтримкою та опорою для батьків 
і всієї організації.

Коли подружжя починало цей 
бізнес, вони побачили «випадко-
вий збіг» дати народження ком-
панії Amway і Рауфа. «Тому ми 
доклали усі свої сили та досвід для 
того, щоб разом святкувати подвій-
ний 50-річний ювілей». Засновники 
компанії, Річ ДеВос і Джей Ван 
Андел, створили бізнес, який змінив 
на краще життя багатьох людей. 
Їхні ідеї вічні і вдячність їм не має 
меж. «Ми також висловлюємо своє 
захоплення і вдячність Дагу ДеВосу 
і Стіву Ван Анделу, їхнім родинам 
за постійне оновлення та удоско-
налення бізнесу Amway. І звичай-

но ж, однією з умов успіху нашого 
бізнесу є підтримка, допомога та 
розуміння з боку всіх працівників 
Amway Європа і Amway Україна. 
Ми бажаємо безмежного процві-
тання та шаленого зростання усім 
Незалежним підприємцям Amway. 
Ми щасливі разом!!!» 

«Засновники 
компанії, Річ ДеВос 
і Джей Ван Андел, 
створили бізнес, 
який змінив 
на краще життя 
багатьох людей. 
Їхні ідеї вічні 
і вдячність їм 
не має меж»
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Життя кожної людини є 
особливим. Але бува-
ють особистості, чиє 

життя, діяльність, усі прагнення та 
досягнення заслуговують на най-
пильнішу увагу, настільки вони є 
сильними, цікавими. Саме такими є 
Людмила та Анатолій Клеймьонови. 
Вони познайомились у Ленінграді, 
куди Людмила приїхала навчатись у 
педагогічному інституті, а Анатолій 
на той час був відомим чемпіоном 
СРСР з хокею.

Як і багато інших людей, на 
початку 1990-х років подружжя 
зазнало скрути у своєму традиційно-
му бізнесі. В одну мить вони втрати-
ли все – спокій, надію та всі заоща-
дження. Але родина Клеймьонових 
ніколи не здається. І вихід було 
знайдено – це був початок бізнесу 
Amway. Вони одразу ж зрозуміли, 
що це – їхнє майбутнє.

Бізнес Amway – 
це наше щасливе майбутнє
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« Завдяки 
стабільному 
розвитку компанії 
можна бути 
впевненим 
у щасливому 
майбутньому 
своїх нащадків»

Буває часом і складно, і кло-
пітно, – але подружжя без жод-
них сумнівів упевнено йде уперед, 
будуючи сильну команду лідерів-
однодумців. Поруч із ними у цій 
команді їхній син Ігор з дружи-
ною Оленою. Нещодавно у них 
народився син – Нікіта, перший та 
довгоочікуваний онук Людмили й 
Анатолія. Подружжя Клеймьонових 
дуже вдячне компанії Amway, адже 
зараз у них є чудовий сімейний 
бізнес. І завдяки стабільному розви-
тку компанії можна бути впевненим 
у щасливому майбутньому своїх 
нащадків. 
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В іктор і Оксана прийшли 
у бізнес Amway молоди-
ми людьми з величезними 

мріями і повною відсутністю будь-
якого підприємницького досвіду. 
Дипломи учителя біології та жур-
наліста не давали жодного шансу 
стати господарем свого життя, а 
робота в інтернаті для дітей із 
вадами слуху не залишала часу 
навіть просто жити. «Мабуть, із 
таким спадком в іншій справі ми 
були б не найкращими кандидата-
ми на успіх, але наш спонсор Віта 
Вігуль так не думала. Її виняткове 
ставлення до нас і до справи нада-
вало сил і впевненості, щоб долати 
труднощі. А прозорий і зрозумілий 
План Amway з продажу і марке-
тингу полегшував перші кроки в 
бізнесі. 

Від самого початку побудо-
ви власного бізнесу ми відчували 
турботу і підтримку співробітників 
компанії. Професійні й уважні, вони 
завжди готові прийти на допомо-
гу. Повага та особливе ставлення 
компанії до своїх бізнес-партнерів 
заслуговує найвищої оцінки!!! 

Хто може забути той 
Діамантовий день, коли на нас 
чекав лімузин і червона доріжка 
на Столичному шосе, 100? Очі 
НПА з нашої команди у ту хви-
лину говорили про те, що колись 
ми прийняли правильне рішення! 
Одного разу ми почули від спон-
сорів добру пораду: для того щоб 
будувати бізнес, потрібні емоційна 
мета і гарний тренер. Ми щасливі 
від того, що поруч із нами завжди 
є спонсори, які інвестують свій час і 

Бізнес Amway – 
це захоплива подорож, 
а не місце призначення
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досвід у наш розвиток. Знайомство 
із сім’єю Харатіних повністю змі-
нило наше розуміння і ставлення 
до підприємництва. З аматорів нам 
захотілося стати справжніми про-
фесіоналами. 

Упродовж багатьох років вони 
є чудовим прикладом відданості 
бізнесу, який став справою життя 
не лише для них, а й для багатьох 
НПА з їхньої команди. Після досяг-
нення кожного нового рівня вони 
нагадують нам, що бізнес – це 

захоплююча подорож, а не місце 
призначення. Зараз ми з величез-
ним нетерпінням очікуємо святку-
вання ювілею компанії! Побувати у 
самому серці бізнесу в унікальному 
оточенні спонсорів і виняткових 
гостей було нашою заповітною 
мрією! Нам дуже хочеться сказати 
НПА з нашої бізнес-групи: на якому 
б етапі життя ви зараз не знаходи-
лися, ви можете взяти вищу план-
ку завдяки компанії Amway, яка 
допомагає жити краще!» 

«Для того щоб 
будувати бізнес, 
потрібні емоційна 
мета і гарний 
тренер»
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Рівні  досягнень

• Посланець корони 

Має 20 або більше паростей 
(див. нижче. Альтернативний 

шлях – потрібно набрати 
27 балів FAA).

* Посланець 
корони-засновник 

бізнесу 60 FAA
Потрібно набрати 

щонайменше 60 балів.

* Посланець 
корони-засновник 

бізнесу 50 FAA
Потрібно набрати 

щонайменше 50 балів.

* Посланець 
корони-засновник 

бізнесу 40 FAA
Потрібно набрати 

щонайменше 40 балів.

* Посланець корони-
засновник бізнесу 

Має 20 або більше паростей 
(див. нижче. Альтернативний 

шлях – потрібно набрати 
30 балів FAA).

• НПА Корона

Має 18 або більше паростей 
(див. нижче. Альтернативний 

шлях – потрібно набрати 
22 бали FAA).

* НПА Корона-засновник 
бізнесу

Має 18 або більше паростей  
(див. нижче. Альтернативний 

шлях – потрібно набрати 
25 балів FAA).

• Потрійний 
діамантовий НПА 

Має 15 або більше паростей 
(див. нижче. Альтернативний 

шлях – потрібно набрати 
18 балів FAA).

* Потрійний діамантовий 
НПА-засновник бізнесу

Має 15 або більше паростей (див. 
нижче. Альтернативний шлях – 
потрібно набрати 20 балів FAA).

• Подвійний 
діамантовий НПА

Має 12 або більше паростей  
(див. нижче. Альтернативний 

шлях – потрібно набрати 
14 балів FAA).

* Подвійний діамантовий 
НПА-засновник бізнесу

Має 12 або більше паростей 
(див. нижче. Альтернативний 

шлях – потрібно набрати 
16 балів FAA).

• Діамантовий 
НПА-адміністратор 

Має 9 або більше паростей  
(див. нижче. Альтернативний 

шлях – потрібно набрати 
10 балів FAA).

*  Діамантовий НПА-
адміністратор-засновник 

бізнесу

Має 9 або більше паростей 
(див. нижче. Альтернативний 

шлях – потрібно набрати 
12 балів FAA).

* Діамантовий НПА-
засновник бізнесу

Має 6 або більше паростей  
(див. нижче. Альтернативний 

шлях – потрібно набрати 
8 балів FAA).

Рубіновий НПА

У поточному місяці 
заробляє щонайменше 
20000 PV. Цей обсяг 

називається «Рубіновим 
обсягом».

Платиновий НПА
Упродовж 12-місячного 

періоду 6 місяців 
кваліфікується як Срібний 
НПА, причому 3 з таких 
кваліфікаційних місяців 

мають іти поспіль.

Золотий НПА

Упродовж 
12-місячного періоду 

3 місяці кваліфікується 
як Срібний НПА.

Срібний НПА
 У поточному місяці накопичує 

груповий обсяг у 10000 PV, 
або має 1 парость, яка досягла 

21% та заробила 4000 PV, 
або має 2 парості, які в 

одному місяці досягли 21%.

Сапфіровий НПА
У країні реєстрації свого бізнесу 

має 2 парості, які протягом 
6 місяців одного фінансового 
року одночасно досягають 

21% РВД. При цьому групові 
PV мають дорівнювати 4000. 
Місяць Перлинної кваліфікації 
також зарахується як місяць 

Сапфірової кваліфікації. 

Перлинний НПА

Має 3 парості, які 
в поточному місяці 

одночасно досягають 
21%.

Рубіновий НПА-
засновник бізнесу

Зберігає Рубіновий 
статус упродовж 
12 місяців одного 

кваліфікаційного року.

18%

У поточному місяці 
накопичує груповий 

обсяг у 7000 PV.

15%

У поточному місяці 
накопичує груповий 

обсяг у 4000 PV.

12%

У поточному місяці 
накопичує груповий 

обсяг у 2400 PV.

9%

У поточному місяці 
накопичує груповий 

обсяг у 1200 PV.

6%

У поточному місяці 
накопичує груповий 

обсяг у 600 PV.

3%

У поточному місяці 
накопичує груповий 

обсяг у 200 PV.

Платиновий НПА-
засновник бізнесу

Зберігає Платиновий 
статус упродовж 12 

кваліфікаційних місяців 
одного фінансового року.

• Діамантовий 
НПА 

Має 6 або більше 
паростей (див. нижче).

• Смарагдовий НПА-
засновник бізнесу

Має 3 або більше 
паростей (див. нижче).

• Смарагдовий 
НПА

Має 3 або більше 
паростей 

(див. нижче).

Сапфіровий НПА-
засновник бізнесу

Зберігає Сапфіровий 
статус упродовж 12 

кваліфікаційних місяців 
одного фінансового року. 

* Кожна група має кваліфікуватися на 21% РВД (рівень винагород за досягнення) протягом усіх 12 місяців одного фінансового року. 
• Кожна група має кваліфікуватися на 21% РВД (рівень винагород за досягнення) протягом 6 місяців одного фінансового року. 
Докладніше про це ви можете дізнатися у своєму посібнику «Інформація про бізнес». 
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« Бізнес Amway – для ВСІХ, 
хто хоче змінити щось 
у своєму житті»

Ярослав закінчив Київський 
театральний інститут і пра-
цював актором театру та 

кіно. Валентина після закінчення 
Одеського інженерно-будівельного 
інституту працювала інженером у 
Київському проектному інституті.

Вони познайомилися з бізне-
сом Amway у той час, коли шука-
ли справу, яка б дала їм можли-
вість здобути незалежність, свобо-
ду та впевненість у майбутньому. 
Подружжя виховує двох чудових 
доньок, Маринку та Іринку. Саме 
діти дають їм стимул для розвитку 
і надихають на щось нове. Іринка – 
студентка економічного універси-
тету, українсько-нідерландського 
факультету. Разом з тим, вона поча-
ла новий етап у своєму житті, роз-
почавши бізнес Amway. Маринка 
поки що школярка, займається 
танцями і насолоджується життям, 
яке може дозволити їхня родина. 
Саме завдяки бізнесу Amway поча-
ли здійснюватись мрії – незабутні 
подорожі у різні куточки світу.

Ярослав і Валентина люблять 
подорожувати, але ще більше їм 
подобається повертатися до рід-
ного краю, до батьків, які завжди 
відчувають їхню турботу, до дітей, 
яких вони люблять. Іринка та 
Маринка також починають знайо-
митися з різними країнами Європи. 
Вони діляться своїми враженнями, 
спогадами, фотографіями. І все це 
завдяки досягненням батьків у біз-
несі Amway. 

Подружжя одразу сприйняло 
бізнес Amway і побачило в ньому 
гарні перспективи для своєї сім’ї. 
Їм сподобалось, що в цьому бізнесі 
ризик є мінімальним, а можлива 
винагорода – необмеженою. Ще їм 
дуже сподобалось те, що це сімей-
ний бізнес, у якому вони можуть 
рухатися в одному напрямку, разом 
мріяти, відпочивати, ставити спіль-

ні цілі і разом планувати їхнє досяг-
нення. Також з’явилась можливість 
розпочати власний бізнес і постій-
но навчатися. 

Особливу подяку Ярослав і 
Валентина хочуть висловити своїм 
батькам, які завжди підтримува-
ли їх і давали надію на різних 
етапах їхнього життєвого шляху. 
Подружжя надзвичайно цінує те, 
що у своєму житті вони отрима-
ли таку чудову можливість. Вони 
з радістю діляться нею з іншими 
людьми, які також мають великі 
мрії та цілі і планують здійснити 
їх. Яку б справу ти не розпочав, ти 
завжди будеш один – але тільки 
не в бізнесі Amway! Адже тут діє 
підтримка твоєї спонсорської лінії. 
«Віра в нас навіть тоді, коли ми самі 
в себе не віримо, – це найважливі-
ше на шляху до успіху. Можливість 
завжди спиратися на досвід ліде-
рів, які вже пройшли цей етап, 
надзвичайно допомагає у розвитку 
їхнього бізнесу. Бізнес Amway – для 
ВСІХ, хто хоче змінити щось у сво-
єму житті», – стверджує подруж-
жя. Ярослав і Валентина переко-
нані, що їхнє майбутнє залежить 
від ставлення до своєї справи, від 
рішень, які вони приймають, від 
пріоритетів, які вони обирають, 
одним словом – від них самих. 
Їхній вибір, зроблений у минулому, 
приносить результат уже сьогодні, 
до того ж вони мають великі плани 
на майбутнє. Подружжя впевнене, 
що сьогоднішній успіх – це резуль-
тат їхньої наполегливої праці, підт-
римки спонсорської лінії: Алоїса 
й Сіссі Петри Зухар, Ганса і Єви 
Нусхольдів, надзвичайної робо-
ти всієї команди та впевненості у 
стабільності і надійності компанії 
Amway. Ярослав і Валентина ствер-
джують, що тільки тоді, коли ти 
зрозумієш, що це ТВІЙ бізнес, що 
це ТВОЄ майбутнє, тільки тоді, 

коли ти докладеш багато зусиль 
і по-справжньому захочеш щось 
здобути, – тільки тоді ти можеш 
досягти будь-якої мети і здійснити 
свої мрії. 
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« Допомогаючи іншим, 
допоможемо собі!»

Компанія Amway в Українi 
вiдзначила своє п’ятирiччя, за 
цей короткий перiод у черговий 

раз пiдтвердивши, що життя з Amway 
стає кращим. Тисячі людей в Українi 
отримали шанс змiнити своє життя, i 
пiдтвердженням тому є сім’я Катерини 
та Iгоря Лускових, якi вважають, що 
унiкальнiсть бiзнесу Amway полягає 
не лише у його Планi Amway з про-
дажу та маркетингу, який уже майже 
50 рокiв залишається незмiнним, а й 
у тому, що цей бізнес дає можливість 
розкрити найпотаємнiшу мрiю у серці 
людини, поставити ціль i разом з нею 
пройти шлях до її здiйснення. 

Подружжя Лускових завжди буде 
вдячне своїм спонсорам, передусім – сім`ї 
Мартон і Валентинi Варзi, за те що саме 
вони запалили в них вогник оптимiзму 
та віри в себе, в продукцію і компанію 
Amway, за те що навчили будувати бiзнес 
Amway грунтовно, не заради вiдзнак, а 
заради успiху інших НПА, якi повiрили їм, 
пiшли за ними, ставши на шлях побудо-
ви власного бiзнесу Amway!

За цi п’ять рокiв у життi Лускових 
сталося багато радiсних i щасли-
вих подiй: у сім’ї народилася третя 
дитина, чарiвна Олександра, а донь-
ка Йолана одержала можливiсть 
навчатися у школi Дага Вiда у США. 
Крім того, у команді Лускових наро-
дились нові Діамантові НПА: це 
Михайло і Оксана Ляшенки, подруж-
жя Рижакiв, Курилових, Демiчевих та 
Воскобойникiв.

Катерина та Iгор упевненi, що 
рiвень Діамантового НПА-засновника 
бізнесу – це тільки фундамент для 
подальшого розвитку бiзнесу. А 
стабiльний вагомий успiх можливий 
лише тодi, коли вiн пiдкрiплений 
успiхами НПА з твоєї команди, їхніми 
досягненнями й перемогами.

Майже всі НПА з команди Ігоря 
та Катерини у своїй роботі керуються 
таким гаслом: «Допомогаючи іншим, 
допоможемо собі!»

Найважливішим фактором успіху 
буде твоє ставлення до свого біз-
несу Amway. Довіряйте спонсорові i 
прислухаєтеся до його рекомендацій, 
будуйте шляхетні відносини взаємо-
розуміння та поваги. Станьте прикла-
дом для інших, показуючи, як треба 
будувати цей бізнес, як рухатись до 
своєї мети, як працювати над здій-
сненням своїх мрії. 
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« Наполегливо працюйте 
над досягненням своїх цілей»

Коли я починала свій шлях у 
бізнесі Amway, я дивилася на 
фото Діамантових НПА, чита-

ла їхні історії у журналі «AMAGRAM™» 
і мені не вірилось, що колись на цих 
сторінках я зможу прочитати і свою 
історію успіху.

У меня міцна надійна родина, я 
завжди відчуваю їхню підтримку. Я 
маю дві вищі освіти у сфері психо-
логії. Певний час я пов’язувала свої 
мрії і плани лише з професійною 
діяльністю, проте ви знаєте, що мрії 
не втримаєш у клітці реальності. Тоді 
моєю реальністю було: 1,5 ставки у 
жіночому і дитячому відділеннях дис-
пансера у Запоріжжі (приблизно 10 
годин на день доводилося стикатися 
з людським болем і недосконалістю 
цього світу), дохід, який не перевищу-
вав 100 долларів США, життя колег, 
чий професіоналізм вражав, але стиль 
життя був далеким від моїх уявлень 
про ідеальне майбутнє.

Усе, про що я мріяла, починалось зі 
слова «свобода»: свобода матеріальна, 
свобода розпоряджатися своїм часом, 
свобода вибору, свобода пересування, 
свобода бажати і отримувати бажане. 

Коли мені вперше показали ката-
лог продукції Amway, я поставила логіч-
не запитання: «Скільки це коштує?» і 
показала на велику упаковку прального 
порошку. Отримавши конкретну відпо-
відь, я відзначила для себе, що ціна на 
той момент дорівнювала моїй зарплаті. 
У відповідь я закрила каталог і відповіла  
«Ні». Але «ні» – чому? Не бізнесу (мені 

про нього не розповіли), не авторитету 
компанії Amway (про це не йшлося), 
не підтримці спонсорської лінії (про неї 
не згадували). Це було «ні» продукції, 
яку я не мала змоги придбати. Я забула 
про цю зустріч, з жінкою, яка показала 
мені цей каталог, я відтоді не бачилася, 
а інших НПА в моєму оточенні не було. 
І сталося диво… Без додаткової інфор-
мації я в якийсь момент вирішила спро-
бувати цю продукцію. Знайшла свого 
інформаційного спонсора (пам’ятаєте 
каталог?), попросила зареєструвати 
мене, аби я могла купувати продук-
цію за ціною ценою для НПА. Почала 
потроху розвивати групу, навчалась.

Які висновки можна зробити з цієї 
історії?

1. Представляйте можливість бізне-
су Amway і пропонуйте продукцію усім!

Звичайно, треба надавати повну й 
достовірну інформацію, але головне – 
діяти: вести постійний пошук людей, 
які чекають на таку можливість.

2. Усвідомте важливість допомоги 
спонсорів.

Саме вони надали мені серйозну 
підтримку. На особливі слова подяки 
заслуговує Людмила Бескорованна, 
яка помітила мене і допомогла на 
етапі побудови бізнесу. Я вдячна усім 
вчителям, яких зустріла у цьому бізне-
сі, особливо Джеймсу Ваджі, Альберту 
Шермахеру та іншим.

3. Наполегилво працюйте над 
досягненням своїх цілей.

Я досягла успіху в бізнесі Amway 
в Україні, у Запоріжжі, потім повер-

нулася на батьківщину в Росію, у 
Красноярськ, де було закладено фун-
дамент тієї організації, у якій сьогодні 
є десятки лідерів Платинового рівня, є 
Смарагдові НПА і Діамантові НПА. 

Подорожі стали стилем мого 
життя. Завдяки підтримці компанії 
Amway мені пощастило пізнати ще 
одну свободу: свободу мріяти сміли-
віше, ставити нові цілі і досягати їх. У 
цьому мені допомагає моя дочка Даша, 
яка в свої чотирі роки вже гарний тре-
нер і мотиватор. Я бажаю усім цінувати 
можливість вільно мріяти і вільно пра-
цювати над досягненням cвоїх цілей. 
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Ми живемо у місті 
Ніредьгазі в Угорщині. 
За фахом я культурно-

просвітній працівник, працювала 
співачкою в хорі. Ласло багато років 
працював на телебаченні у місті 
Ужгороді на Закарпатті. У пошуку 
кращого життя ми переїхали до 
Угорщини. Не маючи житла, не 
знаючи мови, разом із сином пер-
шокласником  нам було нелегко. 
Проте мій чоловік докладав усіх 
зусиль, аби ми змогли почати своє 
«нове життя». Традиційний біз-
нес, яким почав займатися Ласло, 
був нестабільним, іноді вдавалося 
заробити чимало грошей, але були 
часи, коли ми втрачали майже все. 
Такі перепади у традиційному біз-
несі примусили нас замислитись 
про майбутнє нашої сім’ї. Тому, 
коли Ласло запропонували бізнес 
Amway, він одразу погодився. Тут 
йому сподобалося все: і позитивна 
атмосфера, і прекрасні товари, і 
можливість подальшого розвитку; 
звичайно, до вподоби припала і 
фінансова сторона бізнесу, показана 
на презентації Плану Amway з про-
дажу та маркетингу. Усе це заохочу-
вало і надихало нас спробувати свої 
сили у цій справі.

«Це можливість, якої я шукав 
усе життя, – сказав Ласло. – Вперше 
я зустрівся зі справою, де знайшов 
самий лише позитив: навчаючись 
і допомагаючи іншим, ми можемо 
стати успішними на все життя».

Спонсори надавали нам усе-
бічну підтримку і правильну моти-
вацію, завдяки чому ми засвою-
вали дедалі більше нових знань. 
Але шлях до успіху був нелегким. 
Нам довелося подолати чимало 
труднощів і перешкод. Проте ми 
ніколи не здавалися. Відчуваючи 
підтримку компанії Amway, маючи 
у своєму розпорядженні високоя-
кісну продукцію, гідні винагороди, 
натхненні подорожами, ми мали 
наснагу йти вперед. Успіхи інших 
Незалежних підприємців Amway 
давали нам віру в те, що ми теж 
зможемо досягти високих резуль-
татів. Ми надзвичайно вдячні своїм 
спонсорам – Левіцькі Імре та Іболі. 
Від подружжя Левіцькі ми навчи-
лися створювати свою команду, 
вести бізнес. Вони знаходили для 
нас дедалі нову мотивацію. Ми 
безмежно пишаємося дружбою 
з ними. Неймовірне почуття – бачи-
ти результати наших нижчих ліній.

Велике задоволення і втіху при-
несло визнання Лідерів з нашої 
команди – Діамантових НПА із Росії – 
сім’ї Небесних, нових Сапфірових 
НПА з України – сім’ї Максименків 
і, звичайно, усіх Платинових НПА. 
Ми щасливі, коли усвідомлюємо, 
що в їхніх результатах і успіхах 
є частка і нашої праці та великої 
віри у них. Основною своєю метою 
ми вважаємо забезпечення гідного 
сьогодення і майбутнього для себе 
і своїх дітей.

Сину Віктору, якому зараз 
24 роки, і дочці Тімеї, якій 14 років, 
ми показуємо приклад того, як 
потрібно іти до здійснення своїх 
мрій, поставлених цілей, долаю-
чи усі труднощі. Ми впевнені, що 
своєю працею ми не лише забез-
печуємо власний добробут, а й 
приносимо в інші родини прекрас-
ну продукцію, яка є безпечною для 
довкілля, а продукція NUTRILITE™ 
зміцнює здоров’я. Своїм прикладом 
ми показуємо, що власні інтере си 
можуть збігатися з інтересам інших 
НПА і клієнтів і приносити гарні 
плоди.

Ми впевнені, що мудро скорис-
талися можливістю, яку нам відкри-
ла компанія Amway.

Наше гасло: Витримка походить 
від віри. А успіх – від витримки. 

« Бізнес Amway – можливість, 
якої ми шукали усе життя»
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Свобода, команда, 
досконалість

Наталія та Сергій живуть у 
Львові. Наталія за фахом 
технолог харчової промис-

ловості, Сергій – педагог із багато-
річним стажем викладання. У них 
чудові діти: Марія, Сергій, Оксана 
та онук Максим. Вони вдячні долі за 
життєву позицію, за випробування, 
які зробили їх сильними, за постійне 
прагнення свободи. 

Не завжди усе давалось легко, 
але навіть у найскрутніші часи 
Наталія та Сергій продовжували 
натхненно працювати. На жаль, 
робота не приносила матеріально-
го, а згодом і морального задо-
волення. Життя поступово ставало 
буденним та сірим, мрії забувались, 
діти виростали, наближалася зви-
чайна старість. 

Продовжуючи працювати, под-
ружжя перебувало у постійному 
пошуку можливостей, твердо зна-
ючи, що шанс неодмінно прийде. 
І він прийшов у вигляді бізнесу 
Amway. Бізнес принесла в сім’ю 
Наталія. Сергій спочатку скептич-
но поставився до цієї можливості, 

але згодом почав роботу. З часом 
прийшло рішення зробити біз-
нес справою життя. Досвідчений 
педагог, Сергій не міг не помітити 
унікального змісту знань, їх емо-
ційного наповнення, колосального 
впливу лідерів-практиків. У житті 
сім’ї з’явився потужний пласт нових 
знань, нової культури, нової соці-
альної технології. Це були саме ті 
можливості, це були саме ті люди, 
це був саме той бізнес Amway. 

Успіх прийшов не одразу. 
Подружжя розкрили свої можливос-
ті в бізнесі, коли відчули справжню 
свободу для розвитку, коли стало 
можливим особисте спілкування з 
Джеймсом Ваджі, який багато сил 
і часу віддав групі лідерів, навчав 
по-справжньому вільно мислити та 
діяти. 

Для Наталії та Сергія рівень 
Діамантового НПА – це насампе-
ред усвідомлення відповідальності 
перед сотнями людей. Подружжя 
згадує початок свого бізнесу: вели-
чезну роботу, серйозне ставлення 
до справи, постійне навчання, три-

валі далекі поїздки. Їх не зупиняли 
скепсис родичів та друзів, бо вони 
швидко осягнули, що це шанс для 
них, шанс для багатьох знайомих 
і незнайомих людей, шанс для 
власних дітей. Твердо знаючи, що 
особистий приклад – це єдиний 
спосіб продемонструвати техноло-
гії побудови бізнесу, Вони завжди 
намагалися йти попереду команди, 
брати особисту відповідальність 
за все, що відбувається в їхньому 
бізнесі.

Наталія та Сергій висловлюють 
велику вдячність всім, хто допо-
магає їм у бізнесі Amway: спон-
сорській лінії, працівникам «Емвей 
Україна» та команді однодумців та 
переможців. Вони хочуть донести 
до НПА своєї бізнес-групи, що будь-
які труднощі варто подолати зара-
ди духовного розвитку, наповнення 
власного життя справжнім сенсом, 
винагород, шикарних поїздок, нових 
друзів, успіху НПА бізнес-групи.

Попереду нові рівні, екзотич-
ні поїздки, робота, яка приносить 
насолоду, навчання у видатних 
лідерів, подолання перешкод, нові 
ступені досконалості. Попереду вті-
лення мрії – становлення дітей, 
друзів і НПА з нашої команди як 
нових Діамантоих НПА. Попереду 
життя, яке було б неможливе без 
Amway. 
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У кожної людини є крила

Володимир і Оксана дізнались про бізнес Amway 
під час навчання на історичному факультеті 
Вінницького педуніверситету. Володя родом із 

Немирівського району, де ріс у дружній великій учитель-
ській сім’ї. Після закінчення педучилища та отримання 
спеціальності  вчителя молодших класів служив у морф-
лоті. Оксана приїхала з Хмельницького, де жила з мамою 
і сестричкою. Навчаючись на другому курсі, вони одружи-
лись, у них народився син Данилко. Молоді люди шукали 
свій шлях і мріяли про те, яким він буде. «Ми виросли у 
період «після перебудови», коли по-старому вже жити 
не можна було, а по-новому – ще не знали як. Але ми 
вірили, що наша молода сім’я достойна кращого життя, 
ми хотіли, щоб у нас завжди був достаток,  щоб ми мали 
змогу працювати і відпочивати разом, мріяли про власний 
будинок, машину, подорожі, про життя, сповнене радості і 
щастя, прагнули мати можливість допомагати рідним». 

Після закінчення університету Володимиру запропо-
нували залишитись в аспірантурі, аби займатись наукою, 
також його запрошували на роботу на кілька перспектив-
них посад, але він вирішив зайнятись підприємницькою 
діяльністю, працювати на себе. Оксана теж шукала цікаву 
й прибуткову справу, вона пройшла конкурс на одну із 
керівних посад у компанію McDonalds, і разом з іншими 
менеджерами відкривала ресторан у Вінниці.  

Але саме План Amway з продажу та маркетингу роз-
крив перед ними грандіозні перспективи: власний неза-
лежний бізнес, коли ти несеш відповідальність за своє 
життя, за свої прибутки і не залежиш від обставин чи 
інших людей.

Звичайно, було багато проблем, адже Оксана і 
Володимир починали без стартового капіталу, в чужому 

місті, не маючи великого списку знайомих, проживаючи 
в найманій квартирі з маленькою дитиною. Але мрії були 
сильнішими, а перешкоди стали необхідною умовою для 
зростання. 

«Ми щасливі мати таких спонсорів, як Іван і Світлана 
Глушко, які  навчили нас довіряти і працювати, саме вони  
заклали правильний фундамент нашого бізнесу. Ми вдячні 
долі за зустріч з Ігорем і Валерією Харатіними, які стали 
нашими наставниками, нашим героями. Їхня особиста 
філософія життя й успіху нам надзвичайно імпонує. Ми 
вдячні їм за приклад і за можливість бути в команді, за 
допомогу в розкритті нашого потенціалу.

Завдяки досвіду сімей Дорнанів і Нусхольдів увесь 
шлях до рівня Діамантового НПА став для нас безцінним 
життєвим надбанням. Ми вчилися будувати бізнес, спілку-
ватись із людьми, вірити в себе і в наших НПА, довіряти, 
не втрачати надії, ставити цілі і досягати їх, любити своє 
життя. І ми вдячні всім, хто нас підтримує і допомагає на 
цьому шляху.

Нам Amway уже дав дуже багато: стабільний фінансо-
вий рівень, упевненість у завтрашньому дні, колосальні пер-
спективи, міжнародний бізнес, подорожі по всьому світу. 
Ми маємо чудову команду НПА, які ставлять багато цілей 
і готові за них боротись. Ми любимо те, що робимо, і від-
чуваємо, що рівень Діамантового НПА – це саме той міцний 
фундамент, на якому  можемо будувати своє життя далі. 

Переконані, що бізнес Amway є унікальною можли-
вістю в Україні для людей, які готові брати своє життя у 
власні руки. Ми вдячні нашій родині за постійну підтримку 
і синові за його терпіння і любов.

Не треба боятись. Життя прекрасне. В кожної людини 
є крила. Розправте їх і летіть». 
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« Кожна людина варта 
здійснення своєї мрії!»

Коли Микола та Олена позна-
йомилися з Планом Amway 
з продажу та маркетингу, 

за їхніми плечима вже був значний 
досвід традиційного підприємни-
цтва. Микола на той час мав доволі 
прибутковий бізнес. Але знаючи про 
можливі негаразди сучасної еконо-
міки, маючи підприємницький хист, 
він зацікавився цією пропозицією, 
вбачаючи у ній можливість додат-
кового доходу. Та згодом він збаг-
нув, що є значно ширші та глибші 
можливості цього бізнесу.

Основні принципи бізнесу 
Amway – свобода особистості і 
можливість допомагати іншим 
людям – прийшлися до вподоби 
подружжю та стали їхніми особис-
тими принципами у побудові бізне-
су. У минулому професійна спортс-
менка, Олена інколи каже: «Раніше 
я допомагала жінкам покращува-
ти фігуру у тренажерному залі, 
а тепер ми допомагаємо людям 
змінювати на краще їхнє життя». 
І велика команда НПА є тому підт-
вердженням. Колись чужі люди з 
різними, часом досить складними 
долями, сьогодні стають одно-
думцями, згуртованою командою. 
Командою, яка прагне допомогти 
іншим людям повірити у себе, зро-
бити перші кроки, впевнено диви-
тися у завтрашній день. 

Микола й Олена люблять подо-
рожувати разом з великою коман-

дою НПА, коли вони можуть не 
лише відпочивати, а й навчатися. 
Насамперед такі подорожі відбува-
ються завдяки компанії Amway, яка 
організовує надзвичайні поїздки для 
НПА Платинового та вищих рівнів 
кваліфікації.

Попри великий досвід у побу-
дові бізнесу подружжя не втом-
люється повторювати, що самі 
вони досі вчаться. Микола й Олена 
вдячні команді Лідерів, з якими 
вони співпрацюють, а також осо-

бисто Джеймсу Ваді за підтримку, 
за можливість обмінюватися досві-
дом, навчатися будувати стабільний 
бізнес. 

«Бізнес починається з мрії про 
краще життя, – каже Микола. – 
Дозвольте собі мріяти, ставити 
перед собою цілі, будувати най-
більш неймовірні плани. Вони 
можуть здійснитись, якщо ви мати-
мете достатньо терпіння та напо-
легливості, щоб не схибити з обра-
ного шляху. Брак таких рис часто є 
причиною наших невдач. Це можна 
порівняти з людиною, яка почала 
копати криницю, але швидко вто-
милась і покинула розпочату справу. 
Через деякий час вона знову почала 
копати криницю в іншому місці, 
адже вода їй усе одно потрібна, 
але знову не закінчила своєї робо-
ти. Після такої людини залишиться 
перекопане поле, але криниці так і 
не буде. Тому ніколи не здавайтесь, 
доводьте почату справу до кінця. 
Кожна людина варта здійснення 
своєї мрії!» 

Микола й Олена дотримуються 
цих принципів і наполегливо пряму-
ють до своєї мети та навчають НПА 
своєї команди мріяти, ставити цілі 
та досягати їх. У цьому їм допомагає 
компанія Amway – надійний бізнес-
партнер, який виробляє високоякісну 
продукцію, проводить навчання для 
початківців і лідерів, визнає успіхи та 
винагороджує досягнення. 
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« Я пишаюся успіхами НПА 
з моєї команди»

Закінчивши з червоним дипло-
мом дефектологічний факуль-
тет Київського педагогічного 

інституту, Віта Вігуль працювала у 
школі-інтернаті №9 для дітей із вада-
ми слуху й отримувала моральне 
задоволення, коли допомагала їм 
вчитися правильно і красиво гово-
рити. Їй подобалась її робота, але в 
душі дедалі більше зростало бажан-
ня навчитися працювати на себе і 
мати власну справу.

І в її житті відбулося знайомство 
із Планом Amway з продажу та мар-
кетингу, який представила розумна 
і впевнена жінка Оксана Кожарська. 
«Ніколи не втомлюся дякувати цій 
жінці за її силу, мудрість і серйозне 
ставлення до цього бізнесу», – каже 
Віта.

Жіноча інтуїція підказала, що цей 
шанс із необмеженими можливостя-
ми у житті не можна пропустити. І Віта 
стала на шлях розбудови власного 
бізнесу. Цей шлях не був для неї ані 
легким, ані коротким. Вона висловлює 
щиру подяку, висококваліфікованій 
команді співробітників компанії «Емвей 
Україна» та особисто генеральному 

директору пану Ємельянову за підт-
римку, яку вона відчуває постійно. 

Лідери спонсорської лінії завжди 
вели за собою і надихали, вселяли 
впевненість і вміли визнавати її досяг-
нення. Віта висловлює слова подяки 
Володимиру і Мілані Самохіним, котрі 
завжди були поруч, Вірі Архиповій 
і Олексію Маутанову, подружжю 
Буйвіцьких, Нусхольдів та родині 
Дорнанів. Особливу роль у житті та 
становленні успіху Віти Вігуль віді-
грають Ігор і Валерія Харатіни – уже 
багато років вони є для неї наставни-
ками у бізнесі та прикладом у бага-
тьох аспектах життя.

Звичайно, успіх Віти не міг від-
бутися без допомоги її родини, яка 
вірила в неї, підтримувала і словами, і 
вчинками, була поруч у скрутні часи.

«Моя щира подяка Володимиру 
Вігулю, сину Ярославу, мамі Валентині 
Георгіївні, яка кілька років бореться 
з важкою хворобою, але невтомно 
мріє, ставить цілі і продовжує втілю-
вати свої мрії та цілі в життя. Вона 
для мене – яскравий приклад сильної 
людини», – ділиться Віта.

Сьогодні у житті Віти Вігуль є 
багато справжніх та надійних друзів – 
це чудова команда НПА, що зростає 
і зміцнює репутацію бізнесу Amway 
в Україні.

«Я пишаюся успіхами НПА 
з моєї команди, які досягли рівня 
Смарагдових НПА, Діамантових НПА 

і Діамантових НПА-адміністраторів. 
Вони – моя гордість. Нас всіх обєднує 
підтримка один одного і відчуття, що 
щиро  допомагаючи іншому ми допо-
магаємо і собі. Як говорить китайська 
мудрість: «На руці, що дарує троянди 
завжди залишається їх аромат», – 
каже Віта. 
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Прихильність і служіння 
людям – ключ до успіху

Михайло і Валентина по 
життю завжди йшли 
разом, тому що пов’язали 

свої долі, коли Михайлові було 19, 
а Валентині 17 років. Коли вони 
одружилися, вона щойно закінчи-
ла середню школу, а він – 3-й 
курс Харківського вищого авіацій-
ного училища. Далі було навчання, 
Михайло отримав звання лейтенан-
та, Валентина стала модельєром-
закрійником. За плечима подружжя 
двадцять років цікавого, насиченого 
подіями життя: Михайло знайшов 
себе в авіації, здійснилась його мрія. 
Валентина завжди забезпечувала 
сімейний тил, виховувала дітей. Але 
прийшов час закінчувати службу в 
армії, і Михайло з Валентиною та 
трьома дітьми опинились один на 
один із суворими буднями цивіль-
ного життя. Та чим би вони не 
займались у цей непростий для 
їхньої родини час, вони ніколи не 
втрачали оптимізму, навчали цього 
дітей, а ті завжди підтримували 
своїх батьків. У такий момент зовсім 
несподівано у їхнє життя увійшов 
бізнес Amway. І принесла цю інфор-
мацію подруга Валентини, вихова-
телька дитячого садку, у який та 
водила своїх дітей. Для Валентини, 
чиє життя було обмежене рам-
ками чоловікової служби, це була 
справжня можливість реалізувати 
себе та здійснити свої мрії та цілі. 
У родині до нового заняття мами 
поставилися з оптимізмом, всіля-
ко її підтримували. Трохи згодом 
Михайло почав будувати цей бізнес 
разом з дружиною. Діти часто зали-
шалися самі та з нетерпінням чека-
ли повернення батьків, які активно 
будували бізнес Amway. Результати 
не примусили себе чекати, і це 
допомогло дітям одержати гарну 
освіту, по-новому подивитися на 
навколишній світ. Побачивши успіхи 
батьків, тепер вони разом будують 

цей бізнес. Звичайно, ці результати 
є плодом зусиль не лише Михайла і 
Валентини – це і робота величезної 
команди НПА їхньої бізнес-групи і 
лінії спонсорської підтримки: Віри 
Архіпової та Олексія Маутанова, 
Марека й Ізабели Буйвіцьких, Ганса 
і Єви Нусхольдів, Джима і Ненсі 
Дорнанів. Михайло і Валентина від 
самого початку були прихильника-
ми бізнесу Amway та лінії спонсор-
ської підтримки, що допомогло їм 
налагодити міцні стосунки з компа-
нією Amway. Неоціненну допомогу у 
розбудові бізнесу Amway їм завжди 
надавала дружня команда Лідерів 
і вони самі є членами цієї вели-
чезної команди. Бізнес став їхнім 
стилем життя, допоміг цій родині 
досягти багатьох своїх цілей, але 
Валентина і Михайло вирішили йти 
далі до нових успіхів. Вони подоро-
жують разом з компанією Amway 
та багатьма НПА своєї бізнес-групи, 
які також досягли великих успі-
хів цьому бізнесі. Почавши буду-
вати цей бізнес заради своєї роди-
ни, Валентина і Михайло допомо-
гли багатьом людям зробити своє 
життя кращим, і це надихає їх на 
шляху до нових вершин. 
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«Не бійтеся ставити 
перед собою великі цілі»

П авло і Валентина – підпри-
ємці з міста Луганська. 
До знайомства з бізне-

сом Аmway успішно розвивали 
власну справу. Проте подружжя 
постійно перебувало у пошуку 
нових можливостей і прагнуло 
особистого розвитку, здобуття 
нових знань в усіх сферах свого 
життя. Тому невипадковим було 
і їхнє знайомство з прекрасною 
парою – Оленою та Миколою 
Синицями, які запропонували їм 
можливості бізнесу Аmway.

Павло і Валентина ніколи не 
боялися ставити перед собою 
великі цілі, вони завжди мали сили 
й терпіння, необхідні на шляху до 
їх досягнення. 

Від самого початку бізне-
су вони прагнули до найвищих 
рівнів кваліфікації та винагород, 
тому доклали чималих зусиль, 
аби сьогодні бути визнаними як 

Діамантові Незалежні підприємці 
Аmway. 

Павло і Валентина вважають, 
що їхній успіх – це успіх їхньої 
команди та всієї спонсорської лінії. 
Особливо вони вдячні Джеймсу 
Ваджi, який дав професійний урок 
основ розбудови бізнесу та пока-
зав їм шлях до вільного життя.

Цей бізнес надав їм можли-
вість працювати і перетворювати 
свої мрії на яскраву реальність. 

49



Войтенко Ліма та 
Войтенко Віталій

ДІАМАНТОВИЙ НПА 
СЕРПЕНЬ 2008

50



Віра в себе 
і наполеглива праця

Л іма юрист, а Віталій – 
службовець. Обом подо-
балась їхня робота і 

вони вірили в те, що так буде 
завжди. Але народження сина, а 
потім робота Віталія за кордоном 
поставили Ліму перед вибором: 
або робота і кар’єра, або сім’я. 
Тривалий час вони користували-
ся чудовою екологічно чистою 
продукцією компанії Amway. Але 
Віталій завжди казав, що це саме 
та можливість, яка не лише допо-
може Лімі стати забезпеченою, 
фінансово незалежною людиною, 
а й запропонує винятковий шанс 
поєднати роботу і самореалізува-
тись, знайти себе. 

Вони повернулися в Україну до 
міста Києва, і Ліма почала будува-
ти свій незалежний бізнес Amway, 
маючи перед очима багато при-
кладів успішних підприємців, які 
одержали гарні результати, здій-
снили свої мрії та досягли бажаних 
цілей. 

Подружжя вважає, що успіх – 
це робота всієї команди. Уміння 
вчитися і навчати інших, напо-
легливість і працелюбність, орга-
нізаторські здібності, прямота і 
чесність у взаєминах дозволили 
їм створити команду однодумців, 
яка впевнено прямує до успіху. 
Сьогодні їхня команда – це Срібні, 
Платинові, Рубінові та Діамантові 
НПА – сильні, незалежні, амбіт-
ні люди, поєднані невидимим 
зв’язком довіри і підтримки. Це 
велика радість, коли люди, з якими 
ти співпрацюєш, твої родичі ста-
ють успішними, натхненними, пла-
нують своє власне успішне життя, 
якого гідна кожна людина! 

Ліма і Віталій безмежно вдячні 
злагодженій професійній команді 
однодумців, лідерам верхньої лінії 
спонсорської підтримки. Велика 
подяка колективу Amway в Україні 
за підтримку і допомогу, турботу 
та увагу всього персоналу ком-
панії. Подружжя радить новим 

Незалежним підприємцям Amway 
повірити в себе, у цю бізнес-
можливість, у НПА своєї бізнес-
групи, довіряти спонсорській лінії і 
ніколи не здаватись. 
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« Майбутнє наше разом
з Amway, і воно прекрасне»

У листопаді  2003 року, коли 
Гюльнара стала пересічним 
споживачем якісної продук-

ції Amway, ніщо не віщувало того 
приголомшливого результату, того 
тріумфу подружжя, яке отримало 
визнання як Діамантовий НПА у серп-
ні 2008 року.

Гюльнара після закінчення 
Слов’янського університету отримала 
диплом викладача російської мови, а 
Ельхан займається бізнесом у сфері 
комп’ютерних технологій. Тому на 
перший погляд в родині Гасанових 
справи йшли добре, проте завжди 
чогось не вистачало.

Сила бізнесу Amway полягає у 
тому, що в людини з’являється мож-
ливість застосувати свої знання, від-
крити свою душу людям, заробити 
гроші й отримати визнання…

«Тому зустріч із бізнесом Amway 
в особі дивовижних спонсорів і про-
сто красивих людей – Гюльзары 
Мамедової, Лариси Гаджиєвої і Рауфа 
Гусейнова, яких ми дуже любимо, 
перевернула наше життя, – згадує 
Ельхан. – Я, мабуть, зробив усі помил-
ки, які тільки можливі в цьому бізнесі. 
Однак невдачі не зламали, а навпа-
ки, багато чого навчили, загартували 
мене, зробили сильнішим. І найголов-
ніше, я завдячую бізнесу Amway тим, 
що він змінив мене самого – нетерп-
лячого, часом брутального, зверх-
нього, який не хотів заглиблюватись 
у суть проблем тієї чи іншої людини. 
Тепер, коли я спілкуюся з новою 
людиною, я ніби читаю нову книжку, 
яку можна у майбутньому «писати» 
разом. Адже ця людина прийшла, 
сподіваючись почути єдині правильні 
слова, по-іншому подивитися на своє 
життя і життя усіх навколо. Успіх 
НПА з нашої команди – це пріоритет 
для нас сьогодні. Адже у кожному 
закладено величезний нереалізова-
ний потенціал, і наша мета – допо-
могти їм повірти в себе і в свій успіх. 

Допомога іншим є дуже важливою у 
бізнесі Amway: допоможіть іншому 
стати успішним – і ви самі досягнете 
успіху», – запевняє Ельхан.

«Наші мрії стали реальністю, – 
каже Гюльнара. – Я завжди хотіла 
подорожувати по всьому світу. І це 
бажання певною мірою втілилося в 
життя. А подорожувати в оточенні 
успішних людей, спілкуватися з ними, 
переймати їхній досвід, бачити вогонь 
в їхніх очах – це абсолютно інший 
стандарт життя. Amway дав нам усе 
це. Коли ти з усією своєю лідер-
ською командою вирушаєш відпочи-
вати разом з Amway, скільки радості 
й гордості відчувають усі від того, 
що наша праця винагороджується, 
і найголовніше – ти можеш відчути 
повагу до самого себе: «Ми змогли, 
ми зробили це!» У молодості я грала 
на бас-гітарі у шкільному ансамблі 
і моєю улюбленою піснею була та, 
яка закінчувалась словами: «…Если 
счастлив сам, счастьем поделись с 
другим!» На мою думку, ці слова 
повною мірою передають усі наші 
почуття, устремління, надії, які ми 
покладаємо на майбутнє. А майбутнє 
наше разом з Amway, і воно прекрас-
не», – наголошує Гюльнара.

Ельхан і Гюльнара, керую-
чись основним принципом у житті: 
«Майбутнє належить тим, хто ставить 
перед собою високі цілі і досягає їх», 

мріють про те, аби для якомога біль-
шої кількості людей Amway став не 
лише бізнесом, а й стилем життя. 
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« Не перемогти, а переконати –
ось що заслуговує на славу»

Сім`я Глушко мешкає на Закарпатті у чудовому 
містечку Мукачеве. За фахом обоє радіотех-
ніки, колись працювали на заводі, де і позна-

йомились. Створивши сім’ю, мріяли про правильне 
життя, коли принципи заробляння грошей збігаються 
з їхніми моральними засадами. Після розпаду СРСР 
подружжя шукало цього балансу у традиційному бізне-
сі. Але з часом вони зрозуміли, що там цього балансу 
не знайти.

Познайомившись із Планом Amway з продажу та 
маркетингу, Іван і Світлана відчули тепло. Розібравшись, 
вони зрозуміли, що це саме той шлях, якого вони 
шукали.

Дорога до успіху не була простою. Майже ніхто із 
друзів і знайомих не підтримав їх у цьому бізнесі. «Але 
ми знали, що віра в себе, наполегливість, терпіння при-
ведуть нас до бажаного результату. Тепер ми не такі, 
якими були тоді, коли починали цей бізнес, – ми зміни-
лися. На шляху до успіху ми загартувались і зміцнили 
віру у свої сили.

Своїм успіхом подружжя завдячує верхній лінії спон-
сорської підтримки – Ігорю та Валерії Харатіним, які від 
самого початку вірили в них, надихали, були зразком 
для наслідування. «Спонсори завжди казали: «Наше 
сьогодні – ваше завтра». – А ми вірили і рухалися впе-
ред». Надзвичайно важливим для подружжя є досвід 
у побудові бізнесу таких Лідерів світового масштабу, 
як Ганс і Єва Нусхольди та Джим і Ненсі Дорнани.

Сьогодні подружжя виховує двох дітей, які навча-
ються в інституті. Старший син Сергій уже Платиновий 
НПА, менша дочка Вікторія уважно придивляється до 
цієї бізнес-можливості і планує також розпочати свій 
бізнес Amway.

«Ми впевнені, що людина має свідомо розібрати-
ся з цією бізнес-можливістю, і тільки тоді вона може 
по-справжньому стати успішною.

Тому наше кредо: «Не перемогти, а переконати – 
ось що заслуговує на славу». 
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«Успіх – це щастя мати 
можливість розпоряджатися 
своїм вільним часом»

Олександр і Віра виросли у 
звичайних сім’ях. Батьки 
Олександра – залізнич-

ник і вчителька, Віра виховувалась у 
багатодітній сільській родині. «Наші 
батьки були і залишаються для нас 
гарним прикладом працелюбності і 
порядності».

Олександр і Віра закінчили 
Тернопільський педагогічний інсти-
тут: він став викладачем фізкультури, 
вона – вчителькою біології. Саме тут 
вони познайомились і одружилися. 
Кілька років разом працювали у сіль-
ській школі на Львівщині. «Ми люби-
ли дітей і свою роботу. З великим 
натхненням готувались до кожного 
уроку, щоб бути цікавими і корисними 
для своїх учнів. Та, на жаль, наші ста-
рання не оплачувались відповідно». Із 
народженням двох дітей низька зарп-
лата та відсутність власного житла 
стали ще відчутнішими. Неможливість 
отримати від життя те, чого вони праг-
нули, те, про що мріяли, спонукала 
Олександра заснувати власну справу. 
Це, звичайно, покращило фінансове 
становище родини. У цей період у них 
народилася третя дитина. Традиційний 
бізнес забирав дуже багато часу, фізич-

продукцію, проводить навчання як 
для початківців, так і для лідерів, гідно 
визнає і щедро винагороджує досяг-
нення, віра в себе, у свою команду та 
верхню спонсорську лінію дозволила 
їм досягти Діамантового рівня.

Завжди поруч із ними були Лідери 
верхньої лінії спонсорської підтримки, 
які мають великий досвід і неймовірні 
результати: це подружжя Дорнанів, 
Нусхольдів, Буйвіцьких, Харатіних, а 
також Олексій Маутанов і Віра Архіпова. 
Завдяки цій підтримці Олександр і Віра 
створили чудову команду НПА – справ-
жніх і надійних друзів, змінили свій 
стиль життя і подарували можливість 
жити краще багатьом людям в Україні 
і Росії. 

Це лише перша сходинка на 
шляху до їхнього успіху. Олександр 
і Віра прагнуть і надалі бути пере-
можцями, вірять у себе і хочуть пере-
дати цю віру ще багатьом людям, 
які шукають можливості покращити 
своє життя. «Сьогодні ми насоло-
джуємось не лише своїм успіхом, 
а й успіхом НПА з нашої команди, 
нас надихає не тільки результат, а й 
дорога до нього. Цей бізнес став час-
тиною нашого життя – ми цінуємо 
його як найкращий подарунок долі, 
як можливість насолоджуватись кож-
ним днем, кожною миттю життя».  

них і емоційних сил. Віра мріяла, щоб 
Олександр мав час і сили хоч зрідка 
приділяти увагу дітям, сім’ї, вона мрія-
ла про такий бізнес, який би не лише 
приносив гроші, а й давав можливість 
частіше бути разом. 

Ніщо в житті не буває випадко-
вим… Саме на піку розвитку власного 
бізнесу Олександр і Віра познайоми-
лись із можливістю бізнесу Amway, 
яку запропонувало їм подружжя 
Харатіних. Їм одразу сподобалась про-
дукція, вони були просто в захваті від 
її якості та ефективності. Але щоб 
сприйняти можливість бізнесу Amway, 
Олександру потрібно було спершу 
побачити успіхи інших НПА. Саме 
після цього подружжя почало активно 
працювати над розвитком цієї справи. 
Олександр і Віра зрозуміли, що бізнес 
Amway може забезпечити впевненість 
у завтрашньому дні, дає дивовиж-
ну можливість досягати поставлених 
цілей та здійснювати свої мрії, досяга-
ти фінансової незалежності, допома-
гати іншим людям досягти своєї мети 
і подорожувати по всьому світу.

Шлях до успіху не був легким чи 
простим. Та віра в надійність компанії 
Amway, яка виробляє високоякісну 
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« Бізнес Amway є невід’ємною 
складовою нашого життя»

Олена народилася в місті 
Норильську (Росія), після 
школи закінчила торговий 

технікум із червоним дипломом, про-
фесійно займалася хореографією. Рано 
втративши батьків, разом з молодши-
ми братом і сестрою переїхала до 
Кривого Рогу (Україна). Працювала 
й одночасно навчалася в універси-
теті, здобуваючи фах маркетолога. 
Схильність до творчості, природ-
ний артистизм і навички спілкування 
завжди допомагали їй у найрізнома-
нітніших ситуаціях.

Геннадій має дві освіти, за фахом – 
інженер-електрик та юрист, на момент 
знайомства з Оленою вже мав власну 
справу, створив кілька фірм. Після 
одруження Олена і Геннадій шукали 
такого виду діяльності, у якому могли 
б разом займатися однією справою і 
мати більше вільного часу для своєї 
родини. Така можливість з’явилась 
після відкриття бізнесу Amway в 
Україні. На той час їхній молодшій 
донечці Інні виповнилось 10 місяців.

І завдяки своїй наполегливості та 
підтримці спонсорської лінії Геннадій 
та Олена за півроку досягли рівня 
Срібного НПА.

Із великим захопленням вони діли-
лися враженнями від якості товарів 
і можливості бізнесу зі знайомими, 
рідними, друзями. Бізнес зростав, і на 
момент досягнення рівня Смарагдового 
НПА у 2007 році в сім’ї Кучеруків наро-
дився син Лев, і дітей стало п’ятеро.

Старші діти підтримали сімейний 
бізнес: син Андрій, за фахом еконо-

міст, сьогодні досяг рівня Платинового 
НПА, дочка Яна запросила у біз-
нес сім’ю, яка зараз досягла рівня 
Смарагдового НПА.

Геннадій та Олена від самого 
початку були впевнені в тому, що 
План Amway з продажу та маркетингу 
може привести до успіху не лише їх 

самих, а й багато інших людей; вони 
вірили у свою бізнес-групу і працюва-
ли заради їхнього успіху. Результатом 
підходу «Допоможи іншим – цим 
допоможеш і собі» стали нові досяг-
нення. Рівень Діамантових НПА став 
утіленням мрій і праці сім’ї Кучеруків, 
а також практичних знань, досвіду 
та підтримки спонсорів: Олександра 
та Ірини Воєвудків, Віктора й Оксани 
Ситнюків, Віти Вігуль, Володимира 
і Мілани Самохіних, Ігоря і Валерії 
Харатіних. 

Сім’я Кучеруків пишається тим, що 
разом із ними у фантастичних подо-
рожах від компанії Amway можуть 
побувати десятки сімей їхніх НПА. Із 
найкращих куточків світу в рідне місто 
летять захоплені відгуки про те, якою 
може бути винагорода за наполегливу 
працю, віру в свої мрії, у спонсорів, за 
той вибір, який ми робимо разом з 
продукцією і Планом Amway з про-
дажу та маркетингу.

На подружжя Кучеруків разом зі 
спонсорами та іншими НПА чекає нова 
незабутня подорож до Лас-Вегаса 
(США), яку дарує Amway на честь 
50-річчя компанії усім Діамантовим 
НПА. «Ми сприймаємо цей бізнес 
як невід’ємну складову свого життя, 
адже він і є нашим життям!» – кажуть 
Геннадій та Олена і висловлюють 
велику подяку колективу Amway в 
Україні за високий рівень організації 
бізнесу, за надійність, за нові можли-
вості, а всім бажають успіхів і особис-
тих досягнень у побудові незалежного 
підприємництва Amway. 
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« Найважливіше у цьому бізнесі –
наполеглива праця, 
любов до людей і віра в себе»

Михайло і Людмила меш-
кають в Україні у місті 
Полтаві. Михайло за 

фахом юрист, Людмила – еконо-
міст. Вони ніколи не боялися брати 
на себе відповідальність за власне 
життя та завжди займали активну 
життєву позицію. Людмила з початку 
трудової діяльності була керівником 
у різних сферах торгівлі. Михайло 
багато років працював у карному роз-
шуку, а потім шість років був керів-
ником міського райвідділу міліції. 
Ті труднощі й випробування, які дола-
ло подружжя, а також життєвий при-
клад тих людей, які пройшли такий 
самий шлях, допоміг їм зрозуміти, 
що найкращий спосіб досягти своїх 
мрій та цілей – це побудова власного 
бізнесу. Михайло і Людмила завжди 
багато працювали, постійно навчали-
ся, але не одержували задоволення 
від отриманих результатів і не мали 
впевненості у майбутньому. Час змі-
нювався, спочатку Людмила залиши-
ла успішну кар’єру та заснувала влас-
ну справу. А потім і Михайло прийняв 
рішення піти у відставку. Вони разом 
організували підприємство, яке зго-
дом перетворилось у велику фірму з 
дистрибуції. Подружжя ніколи нічого 
не чекало, а намагалося працювати 
ще більше. Проте вони не бачили 

для себе перспектив, зовсім не мали 
вільного часу та перебували у постій-
ній залежності від різних обставин та 
інших людей. Михайло та Людмила 
дуже хотіли досягти власної мети і 
здійснити свої мрії, а тому постійно 
шукали інших можливостей. Коли 
вони почули про можливість бізнесу 
Amway, їм дуже сподобалось те, що 
в цьому бізнесі ризик є мінімальним, 
а потенційна винагорода – необме-
женою.  

Михайло і Людмила щодня дяку-
ють долі за зустріч із цією чудовою 
можливістю, бо сьогодні у світі дуже 
важко знайти компанію, яка була б 
настільки надійним бізнес-партнером. 
Вони радіють з того, що їхня донька 
Анна завжди підтримувала їх, допо-
магала, а зараз бачить своє майбутнє 
у бізнесі Amway.   

Шлях подружжя до рівня 
Діамантового НПА не був простим чи 
легким, однак винагорода за працю 
спонукала їх щодня рухатися до успіху. 
Вони вдячні усій спонсорській лінії і 
кожному спонсору окремо, за те що 
вкладали свій час і частинку свого 
серця у розбудову їхнього бізнесу. 
Особливу подяку вони висловлюють 
Тарасу та Ірині Демкурам, які завжди 
були поруч, підтримували, надиха-
ли і заохочували своїм прикладом. 
Величезна любов до людей і повага 
до своєї команди з боку Тараса та 
Ірини стали для них прикладом не 
лише у бізнесі, а й у житті. Будувати 
бізнес Amway родині Львовських 

допомагає величезний досвід лідерів 
верхньої лінії спонсорської підтримки, 
таких як Олександр і Віра Ковалик, 
Ігор і Валерія Харатіни, Віра Архіпова 
та Олексій Маутанов, Ганс і Єва 
Нусхольди, Джим і Ненсі Дорнани. 

Михайло і Людмила пишаються 
успіхами НПА своєї команди і бажають 
усім нових досягнень і здійснення усіх 
їхніх мрій. Важливим в цьому бізнесі, 
вважають вони, є наполеглива праця, 
любов до людей і віра в себе.  
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« Мрії та цілі 
повинні бути сильнішими 
за всі сумніви та страхи»

У кожній сім’ї настає час, коли 
потрібно вирішувати, як 
жити далі. Такий час настав 

і в сім’ї Анжели та Олега Онищуків. 
Анжела за фахом бухгалтер, кілька 
років була домогосподаркою, Олег – 
економіст, на той момент працював 
на підприємстві. Але не все склада-
лося так, як вони мріяли... Гадаючи, 
що лише за кордоном можна покра-
щити своє фінансове становище, 
подружжя планувало виїхати на 
5 років до США. Та перед самим від-
льотом Анжелу запросили на ділову 
зустріч, де вона познайомилася з 
Планом Amway з продажу та марке-
тингу. На тій зустрічі Анжела почула, 
що можна жити добре і в своїй кра-
їні. Про це розповідала сьогоднішній 
Діамантовий НПА, спонсор верхньої 

лінії Віта Вігуль. Анжела поділилась 
цією інформацією з Олегом, і вони 
вирішили скористатись цією наго-
дою. Подружжя було переконане: 
їхнє рішення має бути таким, що 
не має зворотної сили. Великі мрії 
та наполеглива праця і віра в них 
верхньої спонсорської лінії надиха-
ли й вселяли віру в те, що одно-
го дня вони зможуть досягти рівня 
Діамантового НПА. 

Потужною мотивацією стала 
поїздка до Лас-Вегаса, і за 5 років 
подружжя вирушає до США на свят-
кування 50-річчя компанії Amway 
уже як переможці, а не в пошу-
ках кращої долі! Завдяки бізнесу 
Amway вони познайомилися зі сво-
їми наставниками – Діамантовими 
НПА-адміністраторами Віктором і 

Оксаною Ситнюками, і мають мож-
ливість подорожувати з ними по 
багатьох країнах світу. Вони вдячні 
за можливість спілкуватися зі спон-
сорами вищих рівнів, зокрема із НПА 
рівня Корони Ігорем та Валерією 
Харатіними, які є справжнім взірцем 
для багатьох НПА їхньої команди. 
Подружжя надзвичайно вдячне усій 
спонсорській лінії за підтримку та віру 
в себе. Спостерігаючи за досягнення-
ми НПА своєї команди, вони вірять у 
те, що своїм прикладом надихають їх 
на здобуття найвищих рівнів. З вірою 
в успіх разом із командою одно-
думців та компанією Amway вони 
крокують до кращого майбутнього. 
Анжела й Олег зрозуміли: «Мрії та 
цілі повинні бути сильнішими за всі 
сумніви та страхи». 
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« Усе можливо 
завдяки дисципліні 
та наполегливій праці»

Подружжя Проскур – Олек-
сандра і Валерій – мешка-
ють у Дніпропетровську.

Олександра народилась у роди-
ні інженерів, її батько рано помер і 
мати виховувала двох доньок сама. 
Саша закінчила Дніпропетровську 
будівельну академію, навчаючись 
на вечірньому відділенні, і добре 
знає, що таке вчитись і працювати 
водночас, а до того ще й тренувати-
ся. За фахом вона інженер-механік, 
а її чоловік Валерій – інженер-
геофізик. Він народився і виріс у 
родині заслуженого льотчика кра-
їни, командира екіпажу цивільної 
авіації Дніпропетровська.

Завдяки юнацькому захопленню 
горами Олександра і Валерій позна-
йомилися. Гори стали їхнім стилем 
життя. Але саме гори їх ледве не 
розлучили. Якось під час сходжен-
ня на дуже красиву й небезпечну 
вершину Кавказу Валерій із друзями 
потрапив у екстремальну ситуацію. 
Із тяжкою травмою голови він три-
валий час залишався непритомним. 
Тоді Олександра усвідомила, що 
наше життя – надзвичайно тендіт-
на і дорогоцінна річ, за неї треба 
боротися, до неї потрібно ставити-
ся дуже обережно і жити сьогодні 
і зараз. Але як жити, коли життя 
чоловіка ледь не обірвалось, а ще 
треба годувати й виховувати двох 
гарних діточок: доньку Анастасію та 
сина Андрія?

І в цей не дуже веселий час 
Олександра дізналася про те, що 
існує дуже економічна, екологічно 
чиста і ефективна продукція для її 
дому. Вона також звернула увагу і 
на те, що з цією продукцією можна 
побудувати успішний бізнес. Досвіду 
та здібностей до побудови будь-
якого бізнесу вона не мала. Але ж 
ніякого сумніву у тому, що це спра-
ва її життя, не було! Усе можливо 
завдяки дисципліні, наполегливій 

праці, бажанню стати справжнім 
професіоналом, готовності послі-
довно навчатись і здатності стави-
ти перед собою конкретну мету. 
Принципи, на яких засновано бізнес 
Amway – свобода, родина, надія 
та винагорода – дуже схожі на ті 
принципи, на яких сім’я Проскур 
будувала своє життя. З головою 
поринувши у цю справу, енергійно і 
натхненно Олександра, як і колись 
в альпінізмі, досягала нових і нових 
вершин.

У Олександри і Валерія бага-
то знайомих у різних республі-
ках колишнього СРСР, тому вони 
успішно розвивають бізнес Amway 
не тільки в Україні, а й в Росії.

Перші кроки були складними: 
нерозуміння друзів, сумніви в собі, 
у майбутньому… але повсякчас від-
чувалась підтримка спонсорів і пра-
цівників українського офісу компанії 
Amway. Велику вдячність подруж-
жя висловлює Посланцю Корони-
засновнику бізнесу Наталії Єні за 
підтримку, особистий приклад у біз-
несі і в житті. З любов’ю та великою 
повагою вони ставляться до Наталії 
та її родини. 

Із компанією Amway вони почу-
ваються дуже впевнено у непрості 
часи сьогодення.

Розбудовуючи свій бізнес, 
Олександра і Валерій побували в 
багатьох країнах світу. Продукти 
NUTRILITE™ допомогли підтри-
мати здоров’я Валерія. Їхня донь-
ка Анастасія з успіхом закінчила 

навчання у державному універси-
теті за спеціальністю «Психологія 
та іноземна мова», працює за 
фахом і вже теж заснувала власний 
бізнес Amway. Син Андрій цього 
року закінчив школу, навчається у 
Національній гірничій академії.

Подружжя з упевненістю 
дивиться в майбутнє, яке обіцяє 
бути ще кращим. Сьогодні як ніко-
ли вони радять співгромадянам 
ближче познайомитися з цією чудо-
вою можливістю, відкрити для себе 
високоякісні товари, а можливо (або 
й краще) і бізнес Amway! 
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Самохін Володимир та 
Самохіна Мілана

ДІАМАНТОВИЙ НПА 
СЕРПЕНЬ 2008
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Дайте собі шанс мати шанс!

Володимир і Мілана виросли 
у сім’ях військовослужбовців, 
тому з дитинства вони зна-

ють, що таке зміна місця проживан-
ня і кола спілкування. 

Вони познайомились у липні 
1991 року. Володимир на той час 
випробовував свої сили у підприєм-

ницькій діляьності, а Мілана отриму-
вала дві вищі освіти. Зараз подруж-
жя разом зі своїм сином Максимом 
мешкають у Києві. Інтенсивне 
навчання й співпраця з дружною 
командою виробили у них звички 
успішних людей. Поряд завжди були 
їхні лідери – Ігор і Валерія Харатіни. 

Подружжя упевнене: «Спільна 
робота у бізнесі Amway не лише 
покращила наше фінансове станови-
ще, а й дала нам шанс стати кращи-
ми чоловіком і дружиною, кращими 
батьками, дітьми, лідерами. То чому 
б не дати собі шанс – мати цей 
шанс!» 
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Царук Лариса та 
Царук Петро

ДІАМАНТОВИЙ НПА 
СЕРПЕНЬ 2008
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Кажуть, що любов – це коли дві людини див-
ляться не одне на одного, а в одному напрям-
ку. Спільний життєвий шлях Петро і Лариса 

почали в студентські роки у місті Одесі. Разом мріяли 
про щасливу родину, цікаву справу і яскраве життя. 
Сповнені віри у краще майбутнє, вони завжди були 
відкриті до нових знань, нових професій, нових можли-
востей. І Петро, і Лариса зрозуміли, що успіху можна 
досягти у будь-якій справі, незалежно від того, чи є ти 
менеджером вищої ланки, незамінним бухгалтером 
або традиційним підприємцем. Але чи можна стати 
незалежним і вільним від такого «успіху»?

Бізнес Amway Ларисі представила викладач музич-
ної школи, у якій навчався її син. Пропозиція позна-
йомитися з якісною продукцією здалася їй цікавою, 
а будувати бізнес Лариса вирішила лише через рік. 
Очолюючи приватну компанію, Петро ще деякий час 
оцінював можливості, зважував усі «за» і «проти», але 
діяти почали все-таки разом, адже була спільна мета – 
досягнення справжнього успіху.

« Мрійте, ставте цілі 
і любіть життя!»

Сьогодні Петро і Лариса Царуки живуть і розви-
вають бізнес у Дніпропетровську, а також активно 
підтримують Незалежних підприємців Amway в інших 
містах України.

«Ми круто змінили своє життя і обрали найбільш 
привабливий напрямок розвитку. Компанія Amway 
надає найкращі умови для співпраці, найкращу продук-
цію, найкращі знання, найкращі винагороди, а голов-
не – можливість стати фінансово незалежними й віль-
ними людьми, навчитися мріяти, ставити цілі й любити 
життя».

«Ми вдячні компанії Amway за уважне ставлення і 
професіоналізм, чудовому спонсору –  Наталії Єні – за 
яскравий приклад, підтримку й довіру, НПА з нашої 
команди – за відданість справі і командний дух, а нашим 
дітям – за натхнення і віру в нас». 
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