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PRIDRUŽITE 
SE PRAZNOVANJU S

25%* POPUSTA

* TV/VP se zaradi popusta ustrezno zmanjšajo. Promocijska ponudba velja do 31. decembra 2009.

Za več informacij o 50. obletnici Amwaya obiščite spletno stran www.amway.si! Če si želite ogledati najnovejše WOW 
predstavitve o delovanju izdelkov za nego doma pa obiščite Center blagovnih znamk, center blagovne znamke L.O.C. in SA8.

Ta mesec bo praznovanje naše 50. obletnice v polnem 
zamahu z vrhunsko zabavo za Diamante v Las Vegasu. Tudi 
vaše stranke lahko izkoristijo neverjeten 25-odstoten popust 
na Amwayeve najbolj prodajane izdelke.

Na voljo tudi Letaki s posebno ponudbo izdelkov 
ob 50. obletnici Amwaya za vaše stranke. 
Št. izdelka: 233137 – 10 izvodov

Ob nakupu spodaj navedenih izdelkov prejmete 25 % popusta*.
DISH DROPS™ čistilo za 
pomivanje posode   
Št. izdelka: 0228  – 1 liter 

PURSUE™ čistilo za straniščno 
školjko z organsko kislino   
Št. izdelka: 3951 – 750 ml 

L.O.C.™ Plus 
blago čistilno sredstvo  
Št. izdelka: 0951 – 500 ml 

L.O.C. Plus čistilo za kovine    
Št. izdelka: 0094 – 200 ml

L.O.C. Plus čistilo za steklo  
Št. izdelka: 7485 – 500 ml 

SA8™ tekoče pralno sredstvo 
za občutljivo perilo
Št. izdelka: 3272 – 1 liter

BODY SERIES vlažilni losjon 
za roke in telo
Št. izdelka: 2175 – 400 ml 

BODY SERIES koncentrirano 
tekoče milo za roke    
Št. izdelka: 2171 – 250 ml 

BODY SERIES polnilo 
koncentriranega tekočega mila 
za roke 
Št. izdelka: 100100 – 1 liter  

BODY SERIES osvežujoče 
tekoče milo za telo
Št. izdelka: 2162 – 400 ml 

BODY SERIES polnilo 
osvežujočega tekočega mila 
za telo
Št. izdelka: 2163 – 1 liter 

POPUSTA

DELITE  
TE IZDELKE   

PO IZJEMNIH 
CENAH  

Z VAŠIMI  

STRANKAMI.
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Steve Van Andel
Chairman

Doug DeVos
President

Sedež našega podjetja v Adi se razprostira 
na skoraj dveh kilometrih. Ko ga ljudje 
prvič vidijo, lahko skoraj z gotovostjo 
napovemo njihov odziv.  

Ne glede na to ali so distributerji, novi 
zaposleni, ljudje na uradnem obisku ali 
novinarji, so osupli, ko začnejo dojemati 
obseg in bistvo našega posla. Na podoben 
odziv naletimo tudi, kadar obiščejo 
Nutrilite, kot tudi vse naše proizvodne 
in distribucijske centre v Evropi, Aziji ali 
srednji Ameriki. 

To nam je v veliko zadovoljstvo, saj se 
tako zavedamo, kako ponosni smo na to, 
da smo vodilno podjetje na tem področju. 
Veseli nas, da lahko ponudimo poslovno 
priložnost vam, distributerjem, ki ste živ 
dokaz, kako pomembno je svobodno 

podjetništvo. Ponosni smo na to, da nas 
številni ljudje izberejo za delodajalca in da 
smo podjetje, ki z inovacijami na področju 
izdelkov izboljšuje kakovost življenja ljudi. 

Ker ste del tega podjetja, se tudi sami 
vsak dan srečujete s takšnim odzivom 
ljudi – ne glede na to ali delate s svojo 
skupino, se pogovarjate s strankami ali v 
skupnosti opravljate prostovoljno delo, da 
bi pomagali otrokom.

Naše skupno delo ljudem nudi številne 
možnosti in služi kot pozitivna sila v svetu.  
Svet spreminjate na bolje – vsak dan.

To je preprosto opažanje. In predstavlja 
izjemen navdih. Upamo, da je zaradi 
dejstva, da imate svoj lasten posel, vse 
še pomembnejše in vredno truda.

Bistvo 
našega posla

Vsebina
Novice
3  Uvodnik
19  Cenik

Izdelki
2 Pridružite se praznovanju 

s 25 % popusta
11 Kmalu prihaja ARTISTRY™ TIME 

DEFIANCE™ krema za učvrstitev 
kože okrog oči 

12  E. FUNKHOUSER™ NEW YORK 
barvna kolekcija 009

14  E. FUNKHOUSER NEW YORK 
profesionalna klasična kolekcija

15 Svežina za vaš osebni slog
18  WOW video predstavitve 

delovanja izdelkov
20  PETER ISLAND™ izdelki za zaščito 

pred sončnimi žarki

Poslovanje
4  50. let uvajanja sprememb z boljšo 

poslovno priložnostjo
7    Ali boste na Vodstvenem 

seminarju 2010? 
8 Prejete stopnje popustov 
 Program osebne dejavnosti
9 S programom START! do uspeha
10 SMS obvestila in www.amway.si
16 Poslovne informacije 
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Leta 1959 si dolgoletna prijatelja Rich DeVos in Jay Van Andel 
nista niti predstavljala, da se bodo nekoč Amwayevi izdelki 
prodajali na Kitajskem, v Rusiji in Vietnamu.

Danes so to le tri izmed več kot 80 držav in območij, kjer 
imajo nosilci Amwayevega posla svoje neodvisne posle.

Amway ste izbrali iz istega razloga, kot milijoni ljudi po svetu:  
želeli ste spremeniti svoje življenje, imeti svoj samostojen 
posel in sami odločati o svoji usodi. Amwayeva priložnost je 
primerna za vsa kulturna okolja, saj je posel mogoče enostavno 
začeti in razširiti.

1959

1969

1979

1989

1999

2009

Z BOLJŠO 
POSLOVNO PRILOŽNOSTJO.

Sodelovanje 
z vsemi 
kulturnimi 
okolji

Kitajska je odličen primer, kako 

Amway sodeluje z regionalnimi 

oblastmi, da bi izpolnil specifične 

zahteve, hkrati pa ohranil bistvo 

Amwayeve priložnosti povsod 

po svetu.

»Preden smo dosegli sporazum s 

kitajskimi oblastmi, smo uporabili 

več različnih poslovnih modelov«, 

pravi Steve Van Andel.  »Danes 

se Amwayevi izdelki na Kitajskem 

prodajajo v majhnih trgovinah in 

ne s klasičnim modelom direktne 

prodaje.«

5poslovanje
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Poleg tega pa ugled Amwayevega posla temelji na načelih 
poslovanja in etičnem kodeksu, ki so namenjeni zaščiti vseh 
nas - nosilcev Amwayevega posla, naših strank in Amwaya 
samega.

»Presenetljiva rast tega podjetja v zadnjih 50 letih je dokaz, 
da ljudje zaupajo v Amwayeva osnovna načela: svobodo, 
družino, upanje in nagrade«, pravi Steve Van Andel, Amwayev 
predsednik uprave.

»Naš poslovni model ponuja ljudem upanje in priložnost«, 
pravi Doug DeVos, Amwayev predsednik.  »Ko bomo v 
naslednjih 50 letih – in naprej – še bolj zrastli, bomo ostali 
prav tako skrbni.«
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Amway podjetnikom omogoča, da na enostaven način začnejo in razširijo posel, ko skrbijo za svoje stranke 
v mestu ali po celem svetu – ter pri tem presegajo meje in kulture.   Naša inovativna globalna mreža naročanja 

in distribucije omogoča neomejene priložnosti v več kot 80 državah in območjih.   

Vse to je plod naše zavezanosti, da bomo ljudem po vsem svetu – ne glede na to ali uporabljajo ali tržijo 
naše izdelke – pomagali izboljšati življenje.  Trdimo lahko, da nas ravno ta želja po navezovanju stikov z ljudmi 

tako močno povezuje.

Avtorske pravice 2009. Korporacija Amway, ZDA. Vse pravice pridržane.

NAVEZOVANJA globalnih stikov.

1959

1969

1979

1989

1999

2009

69

197

LET
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1. možnost
Na novo sponzorirana vrednost osebne skupine 
(OsNSV) v poslovnem letu.

5.000

2. možnost
Na novo sponzorirana SkNSV v poslovnem letu od 
katere mora biti vsaj 2.000 OsNSV.

20.000

3. možnost
Na novo sponzorirana vrednost celotne skupine 
(SkNSV) v poslovnem letu.

40.000

Ali BOSTE 
na Vodstvenem 
seminarju 2010?
Obdobje kvalifikacije:   
1. september 2008 –  31. avgust 2009

Leta 2010 bo Amway Evropa gostil 
Vodstveni seminar na treh izjemnih lokacijah.
Tenerife, Antalija in Sardinija so tri  čudovite destinacije za leto 2010 
… Kvalificirajte se in prejmite naše povabilo in že boste lahko leteli v eno 
od treh destinacij!  Ne glede na to, katero letovišče boste obiskali, boste 
povsod deležni enake Amwayeve gostoljubnosti in izkušnje, ki se je boste 
spominjali!

Obdobje kvalifikacije se počasi zaključuje … 
ne zamudite!

Ne pozabite – za povabilo na Vodstveni 
seminar morate opraviti tudi Certifikat 
za potrditev statusa Platine.

Za dodatne informacije o kriterijih za kvalifikacijo in informacije o dogodku se obrnite na vašo 
Platino, Amway Slovenija ali si oglejte www.amway.si.

Vseh seminarjev in dogodkov se lahko udeležite izključno na povabilo in so v celoti stvar odločitve 
Amway Evropa.

Kvalifikacija za Vodstveni seminar:
Nosilci Amwayevega posla, ki dosežejo stopnjo K12 Platine, vse do 
stopnje Smaragda,  imajo naslednje možnosti, da dosežejo potrebno novo 
sponzorirano vrednost skupine za kvalifikacijo na Vodstveni seminar: 

7poslovanje
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Program osebne dejavnosti
Iskreno čestitamo vsem prvič kvalificiranim Stalnim kupcem plus in nosilcem Amwayevega posla, 
ki so prejeli popust oz. nagrado!

Prejete stopnje popustov  
Stalnih kupcev plus v Sloveniji in na Hrvaškem

Stalni kupci plus
10 € (80 HRK)
popusta v februarju

Ambriž Martin
Babić Anita   
Bašič Sebina   
Bernobić Nirvana  
Brajković Antonija  
Brunčič Jožica in Stanislav
Cvetko Katarina in Milan
Deheljan Slavica   
Deklić Mauricio   
Doneski Andreja   

Felc Nevja   
Grbeša Vedrana   
Kera Darija   
Kranjc Ana   
Lakošeljac Nensi   
Livak Mevlida in Suvad
Mitrovič Sonja   
Morato Sindi   
Osebek Jožica in Smiljan
Petrović Franjković Renata 
 in Franjković Damir
Pucko Olga   
Samaržija Luka 
 in Tariba Barbara

Sirnik Smrekar Ksenija 
 in Smrekar Uroš
Šamprl Anica in Srečko
Škoda Mojca   
Štampek Maja   
Zorman Polona in Peter

Nosilec 
Amwayevega posla
30 € (240 HRK)
nagrade v februarju 

Keber Vladimir 
 in Čebular Irena

15 % SK +

FEBRUAR

Ambrož Martin

12 % SK +

FEBRUAR

Žvelc Mateja

9 % SK +

FEBRUAR

Anžlovar Fani    
Babić Berislav in Olivera
Bašič Sebina    
Breber Ana    
Dantes Trošt    
Deheljan Slavica    
Fortuna Silva    
Gračan Nina    
Gradišar Alen    
Jurman Monika in Nikola

Kalaminec Suzana    
Kuković Jožefa    
Nekić Ivona    
Nenadich Cvetana    
Piljek Morana in Denis
Sirk Marija    
Skorup Vedran    
Skorup Ljiljana    
Tičar Branko in Lukanc Tatjana
Turk Slavka    
Velčić Stošija    
Zidar Ljubomir 
 in Viktoria-Shamina

poslovanje

MAJ 09

8



MAJ 09

9poslovanje

S PROGRAMOM START! 

DO USPEHA

PROGRAM START - prvih deset nosilcev 
Amwayevega posla/SK+, ki so zbrali največ točk 
v Programu START! v obdobju od novembra 2008 
do januarja 2009. Vsem iskreno čestitamo!

STRAN ZA NOVO VPISANE
NOSILCE AMWAYEVEGA POSLA 
IN STALNE KUPCE PLUS

S programom START! do uspeha
V reviji AMAGRAM™ vsak mesec objavimo prvih 10 nosilcev 
Amwayevega posla (NAP-ov) in Stalnih kupcev Plus (SK+), ki so 
zbrali največ točk Programa START! v Sloveniji in na Hrvaškem v 
vsakem tromesečju. Le-ti bodo prejeli tudi osebno čestitko. Vsak 
mesec pa bomo izbrali enega izmed najbolj uspešnih v tem programu 
ter v reviji AMAGRAM objavili njegovo zgodbo o uspehu. Izmenično 
bodo objavljene zgodbe slovenskih in hrvaških NAP-ov in SK+.

Novo vpisani NAP/SK+ zbira točke s svojimi osebnimi nakupi in z 
nakupi od svojih osebno sponzoriranih NAP-ov/SK+ v mesecu vpisa 
in še naslednja dva (2) meseca (skupaj 3 meseci).

od 100-199 TV 2 točki Programa START!

od 200-299 TV 3 točki Programa START!

od 300-399 TV 4 točke Programa START!

od 400-499 TV 5 točk Programa START!

od 500 TV in več 6 točk Programa START!

Lestvica točk

18
18
15
15
15

14
14
13
13
13

Amwayevo poslovno priložnost sva 
spoznala lani junija. Prestavila sta nam 
jo sedanja sponzorja, ki sta uspešna 
poslovneža in se s poslom ukvarjata že 
dolgo. Takoj sta naju navdušila s svojo 
ljubeznivostjo in odprtostjo.
V poslovni priložnosti sta v prvi vrsti 
videla izziv, vedno pa sva si želela 
imeti tudi svoj lasten posel. S pravim 
delom, izgradnjo posla, sva začela 
v septembru. Takrat sva poskušala o 
sijajni poslovni priložnosti in vrhunskih 
izdelkih obvestiti čim večje število 
prijateljev in znancev.

Že od vsega začetka poslušava 
nasvete svojega sponzorja, ki nama 
s svojim znanjem in 
izkušnjami pomaga pri 
gradnji posla, nudi 
veliko podporo in je 
zaupanja vredna 
oseba.
Od izdelkov, ki jih 
uporabljava in jih 
najraje 
predstavljava, so 
nama najbolj pri srcu 
eSpring™ sistem za 
prečiščevanje pitne vode in 
NUTRILITE™ prehranska 
dopolnila za odrasle in otroke.*
Trenutno nama oviro v poslu 
predstavlja moje večmesečno bivanje 
v bolnišnici zaradi tvegane nosečnosti, 
a imava kljub temu veliko podporo 
družine, prijateljev in sponzorja.

Vsem novo vpisanim bi svetovala, da 
čim prej preizkusijo izdelke, poslušajo 

nasvete sponzorja, se vključijo 
v izobraževanje in pogumno 

začnejo z delom. Prav 
tako jima svetujeva, naj 
v ovirah ne vidijo težav, 
ampak nove izzive.
Misliva, da lahko v tem 
poslu z vztrajnostjo, 
marljivim delom in 

razvijanjem dobrih 
medčloveških odnosov, 

vsakdo doseže svoje cilje 
in sanje.

*V Sloveniji NAP-i ne morejo tržiti izdelkov 
blagovne znamke NUTRILITE. Kupujejo jih 
lahko izključno za lastno uporabo.

Amway želi Danijeli in Mariu Vrbancu 
še naprej veliko uspeha pri gradnji 

Amwayevega posla.

Zgodba o uspehu
Danijela in Mario Vrbanec
Hrvaška

Petrović Franjković Renata 
 in Franjković Damir
Zdrilić Danijel
Šamprl Anica
Brunčič Saša
Deheljan Slavica

Keber Vladimir 
 in Čebular Irena 
Osebek Jožica in Smiljan 
Zorman Polona 
Brunčič Jožica in Stanislav
Gash Valentina



SMS obvestila 

Od decembra 2008 lahko v obliki brezplačnih 
SMS obvestil prejemate informacije o novih izdelkih in 
aktualnih promocijah ter poslovne informacije. Preko 
SMS obvestil lahko prejemate tudi informacije, kot so 
opomnik za geslo, zavrnjena naročila in nova naročila 
registriranih gostov oz. oseb iz sponzorske linije.

Storitev prejemanja SMS obvestil lahko naročite v kategoriji 
Moj profil /Moje nastavitve. Za prejemanje SMS obvestil 
sledite naslednjim navodilom:

Vnesite številko vašega mobilnega telefona. 1. 
Izberite vhodno številko države (Slovenija: +386) 
in vpišite številko vašega mobilnega telefona brez 
številke 0 (primer pravilnega vpisa 41123456).

Označite polje »Želim prejemati SMS obvestila«. 2. 
Za dodatne storitve označite tudi polja »Želim 
prejemati obvestila o zavrnjenih naročilih« 
in »Želim prejemati SMS obvestila o naročilih 
svojih strank ali oseb sponzorske linije«.

Za posodobitev nastavitev kliknite 3. 
na ikono »Shrani«.

Novosti 
na Amwayevi strani 
za e-poslovanje

MAJ 09
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Obrazec za prejemanje SMS obvestil lahko dobite tudi v Oddelku za odnose s strankami.

S prijavo na SMS obvestila boste na tekočem s promocijami, izdelki in ostalimi poslovnimi informacijami, 
ki so pomembne za rast vašega posla. 
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Za bolj napeto kožo mladostnejšega 
videza in svež sijaj okrog oči.

KMALU NA TRGU! 
ARTISTRY™ TIME DEFIANCE 

KREMA ZA UČVRSTITEV 
KOŽE OKROG OČI

Več informacij v junijski številki revije AMAGRAM™.

MAJ 09



BARVNA KOLEKCIJA 009 – PARAMOUNT

Unsurpassed 106931

Rdečilo za ustnice
Extraordinaire

Črtalo za ustnice 
Magnificent

Absolute 106932

Rdečilo za ustnice 
Virtuoso

Črtalo za ustnice 
Timeless

KOMPLET RDEČILA IN ČRTALA ZA USTNICE  
(rdečilo 2,5 g, črtalo 1,3 g)

E. FUNKHOUSER NEW YORK rdečilo za ustnice in dopolnjujoči 
odtenek E. FUNKHOUSER NEW YORK črtala za ustnice 
v kompletu za čutno barvo ustnic.   

Predstavljamo 
E. FUNKHOUSER NEW YORK 
BARVNO KOLEKCIJO  009 – 

PARAMOUNT

Kolekcija Paramount poudarja vašo neizmerno lepoto.  
Žarečo luč nove filmske zvezde.   

Sodobno ikono zvezdništva, ki izhaja iz klasičnega 
Hollywooda. Spremenite se v sodobno živo legendo 

z E. FUNKHOUSER NEW YORK 
barvno kolekcijo 009: Paramount.

Na voljo od maja do oktobra 2009, 
oziroma do prodaje zalog.

izdelek
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Superlative 106934
Leščilo 
Peerless

Primo 106933
Leščilo 
Nonpareil

Bleščeče črtalo 
Perfection

Bleščeče črtalo 
Consummate

Prime
106930

Sterling
106929

Elevate
106928

Limitless
106927

Memento
107207

Medaille
107208

2-v-1 
osnovni/zaščitni lak

Dedicated

Determined

Enduring

Acclaim/Brilliance 
106935

Everlast
106937

KOMPLET LEŠČILA IN BLEŠČEČEGA ČRTALA 
ZA USTNICE (leščilo 6 ml, črtalo 1,1 g)

E. FUNKHOUSER NEW YORK leščilo za ustnice in dopolnjujoč 
odtenek E. FUNKHOUSER NEW YORK bleščečega črtala za 
ustnice v kompletu, s katerim boste ustvarili čutne ustnice.    

KREMASTO SENČILO ZA OČI (5 g)

Mehka, prožna formula, ki jo je posebej 
za drzne in čudovite oči zasnoval 
profesionalni umetnik ličenja 
Eddie Funkhouser.

KREMASTO ČRTALO ZA OČI (4 g)

Brezhibna formula s kovinskimi pigmenti, s katero lahko 
dosežete najrazličnejše videze, od nežnih do zapeljivih, ki 
pa so vedno opazni.  Priložen je tudi posebej oblikovan 
čopič za nanašanje.

Eritrea/Asmara
104837

RDEČILO ZA LICA – DVOJNO (2 g)

Kot dopolnilo k barvni kolekciji 009 
je na voljo osupljivo dvojno rdečilo 
za lica – idealno za končne poudarke 
videzu PARAMOUNT.

LAK ZA NOHTE  (4 x 4 ml)

Dopolnite videz prave dame 
z nohti, ki vam jih bodo vsi zavidali.

SIJOČE BLEŠČICE ZA TELO  (2,8 g, 1,4 g)

Naj vaša koža nežno zasije s pigmenti, ki 
odsevajo svetlobo in s katerimi ustvarite 
nežen sijaj ali poudarjeno izžarevanje.  
Dva odtenka v enem pakiranju.

Kupite vse izdelke BARVNE KOLEKCIJE 009, številka izdelka: 106892, samo v času od 5. – 31. maja 2009, 
in prejeli boste 10 % popust (celotni TV/VP). Ponudba ne vključuje dvojnega rdečila za lica.

13izdelek
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Golden Glow
106936

Blonde
106919

Taupe
106920

Auburn
106921

Brunette
106922

Arclight Diva 106940

Lica: Ingenue/Leading Lady
Ustnice: Encore/Bravo/Ovation
Oči: Opening Night/Debut/Premier

PUDER ZA LIČENJE OBRAZA (10 g)

E. FUNKHOUSER NEW YORK puder za ličenje obraza je, 
s prefinjeno zasnovano embalažo v kovinsko bakreni barvi 
in posebnim prilagojenim čopičem, 
samo po sebi enkratna umetnina.

PUDER ZA OBLIKOVANJE OBRVI (2,5 g)

Novo zasnovan E. FUNKHOUSER NEW YORK puder za 
oblikovanje obrvi vsebuje tri prilagojene odtenke, v lično 
izdelanih škatlicah, s katerimi lahko oblikujete čudovite obrvi. 

KOMPLET LIČIL (9 g)

E. FUNKHOUSER NEW YORK komplet ličil je prefinjen in 
privlačen komplet ličil, ki ga je oblikoval profesionalni umetnik 
ličenja Eddie Funkhouser.  Te privlačne škatlice v barvi kroma 
z vgrajenim zrcalom vsebujejo vsestransko uporabna senčila in 
formule, primerne za modne piste.  Vsak komplet je shranjen v 
žametni vrečki, skupaj s čopiči za rdečilo, senčilo za oči in ustnice. 
Za lepoto na poti, ki traja ves dan.

Z veseljem vam predstavljamo naslednje 
razburljive novosti v E. FUNKHOUSER 
NEW YORK profesionalni klasični kolekciji, 
ki jih je ekskluzivno oblikoval Eddie 
Funkhouser:

Pomembne nasvete 
za uporabo 
lahko najdete 
na spletni strani 
www.amway.si!

Celoten seznam izdelkov najdete na E. FUNKHOUSER NEW YORK barvni kartici kolekcije 009. Št. izdelka: 233193 (5 kosov). 
Za najnovejše videze in informacije o blagovni znamki E. FUNKHOUSER NEW YORK, obiščite center blagovne znamke na naslovu www.amway.si! 

PROFESIONALNA 
KLASIČNA KOLEKCIJA  
Na voljo neomejeno do preklica
(dokler trajajo zaloge).

NONONONONONON VOVOVOOVNNNNN

izdelek

MAJ 09

14

Lica: Idol/Starlet

Ustnice: Homage/Accolade/Tribute 

Oči: Immaculate/Flawless/Illustrious

Spotlight Diva 106938

Lica: Cush/Ritzy

Ustnice: Lush Life/Paramount/Tres Chic

Oči: Etheral/Frill/Legend

Luxlight Diva 106939



  SVEŽINA  
      ZA VAŠ  
         OSEBNI SLOG

ARTISTRY Total maskara in ARTISTRY Total maskara - vodoodporna
NOVI ODTENKI: ARTISTRY tonirana krema ZF 15
ARTISTRY Ideal puder v kamnu

Vznemirljivi novi in izboljšani ARTISTRY™ izdelki. 

KMALU
NA TRGU!

15NOVizdelek
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16 poslovne informacije

Obiščite naslov www.amway.si in si oglejte center blagovne znamke 
iCook. Center poleg običajnih informacij, ki ste jih na naših 
centrih blagovnih znamk že vajeni, ponuja še veliko več! 

Odkrijte ekskluzivne iCook tehnologije - metodo kuhanja VITALOK™, edinstvene oblike dna 
OPTITEMP™ in posebne plasti proti sprijemanju DURAMIC™, na katero se hrana ne prijema, 
in odkrijte, kako lahko vam in vašim strankam pomagajo te revolucionarne metode kuhanja.
Da bi lahko strankam posredovali podrobnejše informacije, prenesite na svoj računalnik 
recepte, filme in odgovore na pogosto zastavljena vprašanja. Poiščite več informacij o 
osupljivih iCook nožih, ki z ergonomsko obliko omogočajo večji nadzor in stabilnost.

Nov center blagovne znamke iCook™  
Kuhajte bolj zdravo. Živite bolje. Naučite se več o posodi iCook.

Povečajte prodajo z boljšim poznavanjem izdelkov.

L.O.C. Plus čistilo za steklo je posebej zasnovano za enostavno 
odstranjevanje umazanije in madežev. Pri tem na oknih 
in ogledalih, televizijskih in računalniških* zaslonih ter 
na drugih površinah ne pušča sledi.

•   Formula, ki je ni treba spirati, učinkovito odstranjuje 
umazanijo in madeže.

•   Enostavno čiščenje in bleščeč sijaj.

*  Ni primerno za LCD/TFT računalniške in televizijske zaslone, 
ker niso iz stekla.

L.O.C.™ Plus 
čistilo za steklo 
Pomagajte strankam, da bodo 
z L.O.C. Plus čistilom za steklo lažje 
odstranile trdovratno umazanijo 
z vseh steklenih površin.

št. izdelka 7485 – 500 ml
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12. maj 2009
Zakaj in kako 
negovati svojo kožo?
Torkova predstavitev ob 18.00
v sejni sobi na sedežu podjetja.
 

20. maj 2009
Srečanje Dobrodošli v Amwayu
Sredino srečanje ob 18.00
v sejni sobi na sedežu podjetja

26. maj 2009
E. FUNKHOUSER™ NEW YORK – 
prebudite zvezdo v sebi
Torkova predstavitev ob 18.00
v sejni sobi na sedežu podjetja.

Prenehanje prodaje izdelkov 
eSpring™

Mesečni izpiski 
na strani www.amway.si
Mesečni izpiski za nosilce Amwayevega posla (NAP-e) in Stalne kupce 
plus (SK+) so uspešno prestavljeni na našo spletno stran. Za mesec januar, 
februar in marec imate izpiske na voljo v »virtualni pisarni« z zaznamkom 
»elektronski mesečni obračun«. V prehodnem 3-mesečnem obdobju 
(januarski, februarski in marčevski mesečni izpiski) bodo izpiske prejemali vsi 
NAP-i/SK+-i (uporabniki spletne strani www.amway.si bodo v tem obdobju 
prejemali elektronski in tiskan izvod izpiska). Po zaključku 3-mesečnega 
prehodnega obdobja, začenši z aprilskimi mesečnimi izpiski bodo tiskan 
izvod mesečnega izpiska na svoj naslov prejemali samo še:

NAP-i/SK+-i, ki niso uporabniki spletne strani www.amway.si,• 

uporabniki Amwayeve spletne strani, ki se na stran niso prijavili • 
zadnje 3 mesece,

novo vpisani člani (tiskan izvod izpiskov bodo prejemali toliko časa, • 
dokler se ne bodo prijavili na spletno stran).

Mesečni izpiski bodo na spletni strani na voljo za zadnje 3 mesece. Po tem 
obdobju bodo izpiski, starejši od treh mesecev, avtomatično odstranjeni 
s spletne strani.

Radi bi vas obvestili, 
da eSpring steklenica 
in eSpring plastenke (24 x 0,5 l) 
ne bodo več v prodaji.

eSpring steklenica - na voljo 
predvidoma do konca maja 2009
št. izdelka: 102595   

eSpring plastenke – na voljo 
predvidoma konca junija 2009
št. izdelka: 102598 

l) l
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Te edinstvene video predstavitve so bile pripravljene in 
preizkušene v naših razvojnih in raziskovalnih oddelkih 
in jih lahko, za spodbujanje posla za nego doma, 
uporabljate na najrazličnejše načine. 

Kako lahko vam in vašemu poslu 
pomagajo predstavitve WOW?

• Pomoč pri ustvarjanju posla s prodajo 
izdelkov za nego doma.

• Izpostavljajo kakovostne sestavine 
in izjemno učinkovitost izdelkov.

• Mogoče jih je enostavno in hitro izvesti ter 
si jih zapomniti, poleg tega pa jih odlikuje 
še dejavnik »WOW« - navdušijo 
v trenutku.

Kdaj lahko uporabite predstavitve WOW?

• Med predstavitvijo Amwayevih izdelkov  
na dogodkih ali seminarjih, namenjenih 
izobraževanju novih članov. 

• Med pogovorom s stranko pri predstavitvi 
izdelka in njegovih edinstvenih prodajnih 
prednosti novim ali obstoječim strankam. 

• Pri iskanju in pridobivanju novih članov 
ali strank.

NOVO! 
Video predstavitve 
WOW za edinstvene izdelke – 
prepričajte se na lastne oči!

Te kratke video predstavitve WOW lahko najdete na spletnemv naslovu 
www.amway.si, v centrih blagovnih znamk L.O.C™ in SA8™, pa tudi v Knjižnici.

izdelek18
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  E. FUNKHOUSER™ NEW YORK        
  Barvna kolekcija 009       
  Komplet rdečila in črtala za ustnice            106931 Unsurpassed     106932 Absolute 2,5 g/1,3 g 35%  13,33   18,01   21,61   29,18  12                 
  Komplet leščila in bleščečega črtala za ustnice    106933 Primo     106934 Superlative 6 ml/1,1 g 35%  12,79   17,27   20,72   27,98  12
  Kremasto senčilo za oči                                                                   5 g 35%  9,32   12,59   15,11   20,40  12
  106927 Limitless     106928 Elevate     106929 Sterling     106930 Prime 

  Kremasto črtalo za oči           107207 Memento     107208 Medaille 4 g 35%  7,81   10,55   12,66   17,09  12
  Rdečilo za lica - dvojno          104837 Eritrea/Asmara 2 g 35%  12,53   16,92   20,30   27,41  12
  Sijoče bleščice za telo            106935 Acclaim/Brilliance 2,8 g/1,4 g 35%  12,94   17,48   20,98   28,32  12
  Lak za nohte                        106937 Everlast 4 x 4 ml 35%  10,02   13,54   16,25   21,93  12
 106892 Promocija E. FUNKHOUSER NEW YORK barvne kolekcije 009       12
  Profesionalna klasična kolekcija       
  E. FUNKHOUSER NEW YORK komplet ličil                                      9 g 35%  24,52   33,12   39,74   53,65  14
  105548 Softlight Diva     106938 Spotlight Diva      106939 Luxlight Diva   106940 Arclight Diva  

 103708 E. FUNKHOUSER NEW YORK piling za ustnice 10 g 35%  12,41   16,76   20,11   27,15  14
  E. FUNKHOUSER NEW YORK balzam za ustnice     103749 Transparent                       8 g 35%  13,65   18,44   22,13   29,87  14
  E. FUNKHOUSER NEW YORK korektor in podlaga za ličenje oči         3,4 g 35%  11,79   15,93   19,12   25,81  14
  102081 Nude     102605 Natural     102903 Mahogany     103437 Fair 

  E. FUNKHOUSER NEW YORK puder za ličenje obraza        106936 Golden Glow 10 g 35%  24,76   33,44   40,13   54,17  14
  E. FUNKHOUSER NEW YORK puder v stiku                                   12 g 35%  15,90   21,48   25,78   34,80  14
  103445 Fair     103446 Nude     103447 Natural     103448 Mahogany 

  E. FUNKHOUSER NEW YORK leščilo za ustnice                103980 Magnetism 10 ml 35%  8,95   12,09   14,51   19,59  14
  E. FUNKHOUSER NEW YORK puder v kamnu                  102904 Translucent 7 g 35%  11,60   15,67   18,80   25,39  14                 

  E. FUNKHOUSER NEW YORK kremasto črtalo za oči         103380 Graphite               6,5 g 35%  7,81   10,55   12,66   17,09  14
  E. FUNKHOUSER NEW YORK svinčnik za oči                    103381 Carbon 0,28 g 35%  7,81   10,55   12,66   17,09  14
  E. FUNKHOUSER NEW YORK maskara                            102108 Black Onyx 7 g 35%  9,34   12,62   15,14   20,44  14
  E. FUNKHOUSER NEW YORK puder za oblikovanje obrvi                 2,5 g 35%  10,88   14,69   17,63   23,80  14
  106919 Blonde     106920 Taupe     106921 Auburn     106922 Brunette 

  E. FUNKHOUSER NEW YORK sijoči puder       105549 Luminous                            4,5 g 35%  9,56   12,91   15,49   20,91  14
 104030 E. FUNKHOUSER NEW YORK sredstvo za povečanje volumna trepalnic 7 ml 35%  9,12   12,32   14,78   19,96  14
 105558 E. FUNKHOUSER NEW YORK potovalni komplet čopičev 1 komplet 35%  25,30   34,17   41,00   55,36  14
  Literatura       
 233193 E. FUNKHOUSER NEW YORK barvna kartica kolekcije 009 1 komplet 0%  0,00   0,00   3,13   3,13  12
  BODY SERIES™ nega telesa       
 2171 BODY SERIES  koncentrirano tekoče milo za roke 250 ml 30% 4,14 5,40 6,48 8,42 2
     3,10 4,05 4,86 6,32 
 2175 BODY SERIES vlažilni losjon za roke in telo 400 ml 30% 8,87 11,57 13,88 18,05 2
      6,65 8,68 10,42 13,54 
 100100 BODY SERIES polnilo koncentriranega tekočega mila za roke 1 liter 30% 14,12 18,43 22,12 28,75 2
     10,59 13,82 16,58 21,56
 2162 BODY SERIES osvežujoče tekoče milo za telo 400 ml 30% 5,03 6,57 7,88 10,25 2
     3,78 4,93 5,92 7,69
 2163 BODY SERIES polnilo osvežujočega tekočega mila za telo 1 liter 30% 11,43 14,92 17,90 23,28 2
     8,57 11,19 13,42 17,46
  PETER ISLAND™ zaščita pred sončnimi žarki       
 103172 PETER ISLAND losjon za sončenje ZF 15 250 ml 30%  11,94   16,13   19,36   25,16  20
 103173 PETER ISLAND losjon za sončenje ZF 30 250 ml 30%  13,30   17,96   21,55   28,02  20
 103176 PETER ISLAND losjon po sončenju 250 ml 30%  6,99   9,44   11,33   14,73  20
  SA8™ nega perila       
 3272 SA8 tekoče pralno sredstvo za občutljivo perilo 1 l 30% 8,34 10,89 13,07 16,99 2
     6,26 8,17 9,81 12,75
  L.O.C.™ nega doma       
 0094 L.O.C. Plus čistilo za kovine 200 ml 30% 3,03 3,95 4,74 6,16 2
     2,27 2,96 3,55 4,62
 7485 L.O.C. Plus čistilo za steklo 500 ml 30% 2,85 3,72 4,46 5,80 2, 16
     2,14 2,79 3,34 4,35
 0951 L.O.C. Plus blago čistilno sredstvo 500 ml 30% 3,95 5,16 6,19 8,05 2
     2,97 3,87 6,64 6,04
  DISH DROPS™ pomivanje posode       
 0228 DISH DROPS čistilo za pomivanje posode 1 l 30% 4,91 6,41 7,69 10,00 2
     3,69 4,81 5,77 7,50
  Drugi izdelki za nego doma       
 3951 PURSUE™ čistilo za straniščno školjko z org. kislino 750 ml 30% 4,35 5,68 6,82 8,86 2
     3,26 4,26 5,11 6,65
  eSpring™ izdelki za trženje       
 102595 eSpring steklenica 1 kos 30%  18,09   24,44   29,33   38,13  17
 102598 eSpring plastenke 24 kosov 30%  18,99   25,65   30,78   40,01  17
  Literatura       
 233169 Letak 50. obletnica Amwaya s posebno ponudbo izdelkov 10 izvodov 0%  0,00   0,00   1,08   1,08  2
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Vse cene so izražene v EUR in vključujejo 20 % oz. 8,5 % DDV.



Poskrbite, da bodo vaše stranke to poletje zaščitile svojo 
kožo s PETER ISLANDTM izdelki za zaščito 

med sončenjem.

Vsi izdelki vsebujejo aloje vero in vitamin E za večjo zaščito pred 
poškodbami, ki jih povzročijo prosti radikali, zaradi česar se lahko koža 

začne predčasno starati.

Poletna
zaščita 

PETER ISLAND 
losjon za sončenje 
ZF 15 - 250 ml

Št. izdelka: 103172 

PETER ISLAND 
losjon za sončenje 
ZF 30 - 250 ml 

Št. izdelka: 103173

PETER ISLAND 
losjon po 

sončenju - 250 ml 
Št. izdelka: 103176

 Urednica: Anita Štefin
AD: Nives Okorn
Prelom: Studio oko d.o.o.
Tisk: Collegium Graphicum

Amwayevim članom se dovoli ponatis kateregakoli
članka v tem časopisu za razmnoževanje v Sloveniji, pod 
pogojem, da je članek tiskan v celoti in ima pripombo:
»Ponatis z dovoljenjem Amwaya Slovenija L.L.C.,
Podružnica Ljubljana«.

©Amway Slovenija L.L.C, Podružnica Ljubljana
Šmartinska cesta 130
1000 Ljubljana

Naklada: 6.100 izvodov

Tel. oddelka za stike s strankami: (01) 5844 100
Faks:       (01) 5404 554
Telefon tajništva:       (01) 5844 104
Faks:       (01) 5404 451
Račun pri NLB d.d.                 SI56 0205 6001 1212 367
Račun pri UniCredit Banki Slovenija d.d.:
                SI56 2900 0000 1908 332

Uradne ure Amway Slovenija

PON, TOR, SRE, ČET od 9.00 do 17.00
PET od 9.00 do 15.00

Spletna stran:        www.amway.si
Elektronski naslov: amway_slovenia@amway.com
E-naslov za naročanje izdelkov: sloorder@amway.com
Št. odzivnika ATIS:        (01) 5844 160
Št. odzivnika ATOS:        (01) 5844 150

 SA2350SL8

Pridržujemo si pravico do napak v tisku (pri objavi cen, najavi izdelkov in posebnih ponudb, itd.).


