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1.  Graphic‘i üst göz kapağının içte  
kalan 1/3’üne uygulayın. Göz 
kapağı çizgisine kadar yayın.

2.  Glacier’i kirpik çizgisinden göz 
kapağı çizgisinin tam üzerine 
kadar üst göz kapağının dışta  
kalan 2/3’üne yayın.

3.  Glacier alt kirpik çizgisi boyunca 
da uygulanır. 

4..  Draped’i üst kirpik çizgisi 
boyunca yayın.

5.. Üst ve alt kirpiklere iki kat 
ARTISTRY™ maskara uygulayın. 

6.  Radiant da elmacık kemiklerine 
yayılır.

7..  Neutrale ile tamamlayın.

Inspired Makyaj Paleti  Ürün Kodu. 105051 
ARTISTRY Krem Ruj (3) – Neutrale, Essense, Notable
ARTISTRY Krem Allık (1) – Radiant
ARTISTRY Göz Farları (4) – Starry Night, Glacier, Draped, Graphic

ARTISTRY™ ICONIC ELEGANCE RENK 
KOLEKSİYONU - SONBAHAR 2008  
ile Modern Bir Çekicilik Yaratın
ARTISTRY Iconic Elegance Renk Koleksiyonu sizin ve müşterinizin Sonbahar trendlerini yakalamanızı sağlayacak 
iki benzersiz, uyumlu renk paletinden oluşmaktadır. Sezonun pek çok görünümünü yaratmak ve çeşitli cilt 
renklerini güzelleştirmek için gereken her şey bu paletlerdedir. 

Bu sonbaharın trendi koyu ve romantik, kaprisli ve baştan çıkartıcı. Bu sezonun kışkırtıcı yüz görünümü 
gözlerden başlıyor, yüz kontrast renklerle ve bir şey sürülmemiş gibi çıplak bir etki yaratan doku ile 
şekillendiriliyor. Dudaklar opaktan şeffafa kadar değişik renklerle tek başına duracak kadar cesur veya daha 
yumuşak bir görünüş için açık renklerde boyanıyor. 

Timeless Makyaj Paleti     
Ürün Kodu. 105052

ARTISTRY Krem Ruj  (3) – Intricate, Style, Couture
ARTISTRY Krem Allık (1) – Celebrated
ARTISTRY Göz Farları (4) – Bone, Turned-out, Grey Silk, Tribute

1.  Turned Out’u üst gözkapağının içte 
kalan 1/3’üne uygulayın. Göz kapağı 
çizgisine ve kaş kemiği üzerine kadar 
yayın.

2.  Turned Out alt kirpik çizgisinin içte kalan 
1/3’üne de uygulanır. 

3.  Grey Silk kirpik çizgisinden göz kapağı 
çizgisinin tam üzerine kadar üst göz 
kapağının ortasına ve dışta kalan 2/3’üne 
uygulanır.

4.  Tribute üst kirpik çizgisi boyunca ve 
dışta kalan 1/3’lük kısma uygulanır, 
yukarı doğru yayılır ve göz köşesini biraz 
geçinceye kadar uzatılır.

5..  Üst ve alt kirpiklere iki kat ARTISTRY™ 
maskara uygulayın. 

6..  Celebrated elmacık kemiklerine 
uygulanır.

7.  Intricate dudaklara uygulanır. Ek boyut 
katmak için üst ve alt dudakların yalnız 
ortasına Style uygulanır. 



Tam Yağ Kontrollü Fondöten

Bisque Ürün Kodu.105121

Nude Ürün Kodu.105122

Kalıcı İnce Sıvı Fondöten

Bisque Ürün Kodu.105124

Nude Ürün Kodu.105125

ARTISTRY™ Fondöten
Bisque ve Nude Renkleri
ARTISTRY markası müşterilerinize her cilt tipine ve her tene 
uyacak doğru fondöten formülleri ve renkleri sunar. 

TEMEL SATIŞ NOKTALARI
• Yapışmaz polimer ön cam kaplama sileceğin ilk hareketinden başlayarak netliği ve 

görüş gücünü geliştirir. Uygulandığında camdaki minik çukurları doldurarak pürüzsüz 
ve dayanıklı bir yüzey oluşturur.

• Formüldeki antifriz ön cam yıkama sisteminin donmasının önlenmesine yardım eder 
ve buzlanmanın çözülmesine katkıda bulunur.

• Ön cam sileceği gürültüsünü ve yıpranmasını önemli oranda azaltır.

• Her araçta kolayca kullanılan yıkama sistemi için özel uygulama işlemleri gerekmez. 

PermaClear™* Araba 
Camı Koruyucusu
Araba sürüş koşullarının çoğunda görüş gücünü 
geliştirerek sürücü güvenliğini destekler.

Ürün Kodu. 9439 - 500 ml 

*PermaClear markası PermaClear Ltd, Kuzey İrlanda, İngiltere şirketinin TESCİLLİ ticari markasıdır. 
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Eylül ayında İstanbul World of 
Wonders Convention Center’da 
düzenlenen büyük bir etkinlikte 
Gümüş ve üzeri seviyedeki 
Liderlerimizle bir araya geldik.
Yaklaşık 1000 Serbest Girişimci’nin 
katıldığı etkinliğe Dolapdere Big 
Gang Grubu’nun hareketli müziği 
renk kattı. 

Amway Türkiye’nin sürekli ve hızlı 
gelişimini en iyi şekilde yansıtan 
toplantıda, başarmanın mutluluğunu 
hep birlikte yaşadık.

Dolapdere Big Gang

World of  Wonders 
Convention Center

Liderler Toplantısı
Gümüş ve Üzeri
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Yeni başarı seviyelerine ulaşanları hep birlikte kutladık...

İleriye dönük planlarımızı paylaştık...

ve hep birlikte eğlendik!



şirkethaberleri
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Şerife ve Metin ÇÖLGEÇEN
Sheraton Voyager Oteli - Antalya

 Zümrüt 
Yemeği

Geçtiğimiz aylarda, Zümrüt seviyesine ulaşan 
Liderlerimiz Şerife ve Metin Çölgeçen, Elif Hatice ve 
Mustafa Songüç Mumcu ile Sultan ve Bestami Çelebi 

onuruna düzenlenen üç ayrı Zümrüt Yemeği’nde, 
yeni Zümrütlerimiz ve gruplarındaki Amway Serbest 
Girişimcileri, Amway yetkilileri ile bir araya geldiler. 

Zümrüt Liderimizi tekrar tebrik ediyor ve başarılarının 
devamını diliyoruz.

 Yeni Zümrüt Liderimizin başarısını 
hep birlikte kutladık
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Elif Hatice ve Mustafa 
Songüç MUMCU

Hilton Oteli - ADANA

Sultan ve Bestami ÇELEBİ
Dedeman Oteli - ANTAKYA



Küresel düzeyde 12 Mayıs 2008’de Çin’in Sichuan 
ilindeki korkunç depremden sonra Amway Çin 
personeli ve Satış Temsilcileri deprem bölgesine 
para, kan ve yardım malzemesi bağışları toplamak 
için Amway gönüllülerini bir araya getirdiler.  
Amway bir hafta içinde kurtarma çalışmalarına 
toplam 2,9 milyon ABD Doları bağışladı. 

Avrupa’da Amway, Kenya Kilifi’deki Amway 
UNICEF projesini desteklemeye devam ediyor. 
Projenin amacı beş yaş altı çocuklarda ölüm 
oranını düşürmek.  

Bütün bunlar muhtaç çocuklara yardım amacıyla 
giriştiğimiz ortak çabalarımızla ilgili harikulade 
örnekler. Bunlar Amway’in, ASG’lerinin ve Amway 
çalışanlarının Amway İşi’nin üzerine inşa edildiği 
şirket felsefesini gerçek anlamda yaşattığını 
gösteriyor. Rich DeVos ve Jay Van Andel’in 50 yıl 
önceki amaçları da tam olarak buydu.

Fakat burada durmayalım, hâlâ yürüyeceğimiz 
uzun bir yol var. Pek çok çocuk hâlâ önlenebilir 
hastalıklardan ölüyor, pek çok çocuk halâ açlıktan 
ölüyor veya kötü beslenmeyle karşı karşıya. 
Avrupa ülkelerinde bile yardımımıza ihtiyacı olan 
pek çok fakir, hasta veya engelli çocuk var. 

Yılbaşı sezonu yardım zamanıdır, kendi 
kazanımlarımızı ve başarılarımızı yansıtma 
zamanıdır. Başarınızı biraz yardım almadan 
yaşamlarını geliştirme fırsatı olmayanlarla 
paylaşmanın doğru bir şey olacağını düşünmüyor 
musunuz? Bize katılın ve dünyanın neresinde 
olursa olsun bir çocuğun gülümsemesine yardım 
edin. 

Bu yılın ilk 10 ayında kaç tane One by One 
projesinin gerçekleştiğine dikkat ettiniz mi?
Amway Polonya beyni hasar görmüş 
çocuklar için yeni ve eşsiz bir hastane 
inşaatını destekliyor. Amway Rusya çocuk 
hastanelerindeki ilk sensör odalarını açtı. 
Amway İtalya hastanelerde çocukların 
kendilerini daha rahat hissetmeleri için 
etkinlikler düzenliyor. Amway Almanya 
hasta çocuklar için 5 bin saatten oluşan 
muazzam bir gönüllü çalışma programı 
başlattı. Birçok ülkede ASG’ler ve çalışanlar 
UNICEF çalışmalarını desteklemek üzere 
fon toplamak amacıyla halk koşularına 
katılıyorlar. Bunlar Avrupa’da devam eden 
faaliyetlerden sadece birkaç örnek. 
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Alex ile tanışın!
Alex,  bağış rozeti koleksiyon serisinin dördüncüsüdür.
UNICEF rozetini satın alarak toplanan para 
çocukların daha iyi bir hayat yaşamasına yardım 
için kullanılmaktadır. Bu UNICEF rozeti, küçük 
bir bağışın, bir fark yaratılmasına katkıda   
bulunduğunu herkese hatırlatmaktadır. 

Ürün Kodu. 107069  

Alış fiyatı: 4.60 YTL

UNICEF 2009 
TAKVİMİ
Bu yıl müşterilerinize, arkadaşlarınıza ve ailenize yılbaşı 
kartı göndermek yerine, bu özel UNICEF bağış takvimi 
gönderebilirsiniz. Takvimin mesaj karesinin içine 
mesajınızı yazabilirsiniz. Böylece takvimi alanlar yıl 
boyunca sizi hatırlayacaklardır. Takvimler için ödenen 
para UNICEF’in sağlık ve eğitim projelerine  
bağışlanacaktır. 

Takvimler beyaz zarflar içinde satılmaktadır. 

Açık takvim boyutu 31 cm x 19 cm’dir.
Ürün Kodu. 107071 - 5’li paket: 5 takvim x 5 zarf 
(Sınırlı bir süre satışta olacaktır) 

Alış Fiyatı: 10.55 YTL 2,5 cm yükseklik
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30 ARALIK 2008
ARALIK AYININ SON İŞ GÜNÜ OLACAKTIR

Yılbaşı nedeniyle, Aralık aysonu operasyonunu sağlıklı bir şekilde 
sonuçlandırabilmek için, Aralık ayının son iş günü 30 Aralık Salı günü olacaktır. 

Lütfen Aralık ayı planlarınızı yaparken aşağıdaki hususları dikkate alınız.

1- İnternette siparişler, 30 Aralık Salı gecesi, saat 23:30’a kadar kabul 
 edilecektir.

2- TeleServis’te siparişler, 30 Aralık Salı gecesi saat 24:00’e kadar kabul 
 edilecektir.

3- İzmir Merkez Ofis’e elden ve/veya posta, kargo ile teslim edilecek başvuru   
 formları, sipariş formları ve diğer evrak için son gün 30 Aralık Salı  
 saat 17:00’dir.

4- Kayıt bilgilerinizle ilgili yapılmasını istediğiniz değişiklik (yeni kredi kartı 
 bilgisi, kredi kartı son kullanma tarihi değişikliği, adres değişikliği vb.)    
 fakslarının 30 Aralık Salı günü saat 18:00’e kadar elimizde olması 
 gerekmektedir.

5- İstanbul Tanıtım Merkezi’ne teslim edilecek başvuru formları, sipariş formları
 ve diğer evrak için son gün ise 28 Aralık Pazar günü saat 14:00’tür.

6- TeleServis ve internet sitemiz 30 Aralık Salı gecesi kapanıştan itibaren   
 Aralık ayına ait sipariş kabul etmeyecektir.

7- Anlaşmalı olmayan banka kartları ile verilmiş olan siparişlerin (off–line    
 siparişler) ödeme teyitleri 31 Aralık Çarşamba günü alınacaktır. Bankanın   
 onay vermemesi nedeniyle iptal edilecek olan siparişlerden kaynaklanacak 
 PD düşüşlerinin telafi edilebilmesi için 31 Aralık Çarşamba günü puanların
 kontrol edilmesi ve herhangi bir problem halinde, aynı gün içerisinde    
 tarafımıza başvurulması gerekmektedir.

8- Yenilemeler için en son gün 30 Aralık 2008 Salı’dır.

9- 31 Aralık Çarşamba günü, Aralık ayı ile ilgili herhangi bir sipariş işlemi   
 yapılamayacaktır.

ÖNEMLİ

KASIM/ARALIK 08
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NUTRIWAY™
5986 Echinacea Plus  Adet (120 tablet) 24,51 58,10 %8 62,75 47,06
102736 Fiber Powder  Kutu (30 paket) 17,36 41,30 %8 44,60 35,68

 DENGELİ YAŞAM PROGRAMI
218502 TEMEL SET  Set 23,54 55,80 %18 65,84 49,38

 ARTISTRY
104087 Kabuki Fırçası  Adet 4,94 11,70 %18 27,62  20,72
105125 ARTISTRY Kalıcı İnce Sıvı Fondöten - Nude Adet (25 ml) 9,62 22,79 %18 26,89 24,20

 E. FUNKHOUSER NEW YORK
103380 Krem Eyeliner  Adet (6.5 gr) 7,89 18,69 %18 22,05  17,64
216292 E. FUNKHOUSER Marka Klasörü Adet - - %18 9,99 7,99
216652 ARTISTRY/E.FUNKHOUSER Referans Kartı Adet - - %18 4,66 3,73

100209  Espresso Kahve 4x250 gr. 10,71 25,38 %8 26,56 21,25
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Aşağıdaki ürünleri Kasım / Aralık ayları boyunca indirimli olarak 
ve 

Tam PD / İşH ile alabilirsiniz.

Promosyon!

Bu promosyon stoklarla sınırlıdır.
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BAŞLANGIÇ SETİ İADESİ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ HATIRLATMA
İstifa etmek isteyen Serbest Girişimcilerin Başlangıç Seti iadelerini yaparken, fatura orijinali 
ve istifa dilekçesi göndermeleri zorunludur. Bu belgelerin Başlangıç Seti ekinde gelmemesi 

durumunda Serbest Girişimcilerin iade ve istifa işlemleri yapılamamaktadır.

İADE İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ DUYURU
Amway İşi’nden istifa eden Serbest Girişimciler, iade etmek istedikleri ürünleri ancak istifaları ile 
birlikte yapabileceklerdir. Bildiğiniz gibi bu tip istifa ile birlikte yapılan iade işlemlerinin puanları da 

üst sıra sponsorunun grup puanından düşülmektedir. Ayrıca, istifa tarihinden sonra yapılacak 
ürün iadeleri, Amway tarafından kabul edilmeyecektir.

DÜZELTME
Ürün Kataloğu’nun 74. ve 77. sayfalarında yer alan aşağıdaki ürünlere ait bilgiler hatalı basılmıştır. 

Hatadan dolayı özür dileyerek bu ürünlere ait doğru bilgileri aşağıda yayınlıyoruz:

 Özel Cam Kapaklı Yapışmaz Tava
Ürün Kodu  101087

(Ürünün ayrıca bir açıklaması yoktur)

106958 TOLSOM PROMOSYONU
 TOLSOM Yüz Temizleme Köpüğü
 TOLSOM Yüz İçin Nemlendirici Losyon SPF15
 TOLSOM Canlandırıcı Tonik (ÜCRETSİZ)  21,50 50,95 %18 60,12
 
231679 ARTISTRY SPA COLLECTION
 ARTISTRY Vücut Ovalayıcısı
 ARTISTRY Nemlendirici Krem
 ARTISTRY Zengin Köpüklü Vücut Şampuanı (ÜCRETSİZ)  20,92 70,92 %18 83,68

Kodu     Ürün Tanımı PD İşH KDV
KDV Dahil
Alış Fiyatı (YTL)

Promosyon fiyat bilgisi (Detaylar için sayfa 49’a bakınız)

sizinişiniz

 iCook Temel Set (10 parça)  
Temel Set, yemek pişirmek için gerekli temel 

parçalardan oluşur.

Ürün Kodu  101095

ÖNEMLİ DUYURU
Kurban Bayramı tatili nedeni ile prim dökümanlarınız elinize gecikmeli olarak geçecektir.

Bilgilerinizi rica eder, bu vesileyle Kurban Bayramınızı kutlarız.
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Bildiğiniz gibi Serbest Girişimcilerimize 
ait ürün iadesi prosedürü aşağıdaki 
şekilde yürütülmektedir.

• ASG’ler iade etmek istedikleri  
 ürünü orjinal fatura ile Amway’e  
 gönderirler.
• İade işlemi gerçekleştikten   
 sonra, kendilerine gönderilen Gider  
 Pusulası’nı imzalayarak Amway’e  
 geri gönderirler.
• Gider Pusulasının Amway   
 ulaşmasının ardından iade ürün  
 ücreti ASG’ye ödenir.

01.08.2008. tarih ve 26954 sayılı 
Resmi Gazetede yayınlanan 385 No’lu 
VUK Genel tebliğine göre, Doğrudan 
Satış Firmaları ile sözleşme imzalamış 
Serbest Girişimciler, bu firmalara 
ürün iadelerini yaparken; orijinal 
ürün faturası üzerindeki “iade ürün” 
bölümünü doldurup imzalamak sureti 
ile ürün iade bedelini alabileceklerdir. 

Bu uygulama ile ASG’ler Gider Pusulası 
İşlemine gerek kalmaksızın, orijinal 
fatura üzerindeki Ürün İadesi 
Bölümü’nü doldurarak iade işlemlerini 
gerçekleştirebileceklerdir.

 İade uygulaması ile ilgili detaylar 
aşağıdadır :

• Ürün iade bölümünü eksiksiz ve  
 tam olarak doldurup imzaladıktan  
 sonra, iade işleminiz gerçekleşecek  
 ve iade tutarı, adınıza kayıtlı İş  
 Bankası hesabına yapılacaktır.
• Ortak sipariş ile satın alınan 
 ürünlerin iadesi, ortak siparişi  
 başlatan ASG’ye değil, ürün iadesini  
 yapan ve faturanın kesildiği ASG’ye  
 yapılacaktır.
• Vergi mükellefi olarak kayıtlı olan  
 ASG’lerin, yine iade işlem tutarlarını  
 alabilmeleri için daha önceki 
 uygulamada olduğu gibi iade   
 faturası kesme zorunluluğu devam  
 etmektedir.
• Tebliğ gereği faturanın arka yüzüne  
 detaylandırılacak iadelerin 
 ödemeleri kesinlikle yapılmayacaktır.
• Fatura üzerinde bulunan ürün iade  
 bölümünü doldururken hiçbir 
 karalama yapılmayacaktır.

GİDER PUSULALARI İLE İLGİLİ ÇOK ÖNEMLİ DUYURU

• Ürün İade Bölümü üzerinde 
 bulunan ASG’ye ait ıslak imzalı  
 nüshanın saklanması    
 zorunluluğundan, iade yapan 
 ASG’ye faturanın fotokopisi 
 gönderilecektir. 
 ASG aynı faturada bulunan farklı  
 bir ürünü iade etmek istediğinde,  
 bir önceki iade işleme alındıktan  
 sonra Amway tarafından 
 gönderilen fatura fotokopisi   
 üzerindeki Ürün İade Bölümü’nü  
 doldurmak sureti ile ürün iadesini  
 gerçekleştirecektir.

• Bu uygulama ile ASG’lerin   
 verecekleri siparişlere istinaden  
 yeni fatura formatı ASG’lere   
 gönderilmeye başlanacaktır.
 Bu nedenle, bu tarihten önce  
 satın almış olduğunuz 
 ürünlerin iade işlemleri için, Gider  
 Pusulası uygulaması devam 
 edecektir.

sizinişiniz



ARTISTRY Creme LuXury
Değişim gerçeğini yaşayın

www.amway.com.tr’ye bağlanarak  ARTISTRY Marka Merkezini 
ziyaret ediniz. 

* Teklif 1 Ekim’den 31 Aralık 2008’e kadar geçerlidir. Stoklarla sınırlıdır.

ARTISTRY™ Creme LuXury gençlik dolu bir görünüş arzulayan 
ve lüks bir kremin avantajlarından yararlanmak isteyenler için 
en uygun armağandır. Bu zengin, zarif kremin, cildin 15 yıla 
kadar daha dinç ve sağlıklı davranmasına yardım ettiği klinik 
olarak test edilmiştir. 

SEVDİĞİNİZ KİŞİYE 

BU EŞSİZ HEDİYEYİ VERİN

Tek siparişte 348 YTL veya üzeri tutarda 
ARTISTRY Cilt Bakım Ürünü satın alın, 
ARTISTRY Creme LuXury Seyahat Boyu’na 
ücretsiz sahip olun.*

Detaylar için sayfa 51’e bakınız.

 Amway Türkiye 
Şair Eşref Bulvarı No: 6 Kat: 7 35230 Çankaya İZMİR Tel: 0(232) 445 48 48 Faks: 0(232) 445 48 90

 Sahibi: Candan Çorbacıoğlu
Yazı İşleri Müdürü: Aycan Gönenç
Basım Tarihi: Ekim 2008
Basım Yeri: Ohan Matbaası

Amway Türkiye
DOĞRUDAN SATIŞ DERNEĞİ’nin

ilkelerine uymayı taahhüt etmiştir.

Genç Başarı
Amway Türkiye

GENÇ BAŞARI PROGRAMI’nı
desteklemektedir.

Amway Türkiye
UNICEF TÜRKİYE MİLLİ KOMİTESİ’ne

destek vermektedir.

Amway Türkiye
ÇEVKO VAKFI

üyesidir.


