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AMWAY scANDINAvIA

sÄLJINFORMATION FÖR AMWAY-              AFFÄRsDRIvARE (ABO)



Fräsch och strålande med  

WISTFUL™ AROMA 
FRAGRANCE

En uppfriskande bodymist med en sprudlande doft av Limoncello-noter och nektarin 
mot en fräsch blomsterbas av fresia och lotus med en antydan av apelsinblomma.

Berikad med E-vitamin och glycerin som skyddar huden, gör den mjuk och ger  
dig en oemotståndlig lyster.

Artikelnummer 1037044 – 100 ml
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Tänk på konsumenten

När våra fäder startade sin Amway-
verksamhet för nästan 50 år sedan, gav de 
människor möjlighet att bli en del av ett 
system med fria initiativ och möjligheten 
att få sin egen oberoende Amway-
verksamhet. 

Det är detta fundament som vår affärs-
möjlighet baseras på och som fortfarande 
ligger till grund för Amways affärsplan.

Men du ska också veta att Amways 
affärsplan har utvecklats för att främja 
balansen mellan sponsring och försäljning, 
och det är en balans som kräver att du 
i första hand fokuserar på att sälja och 
i andra hand på att sponsra. Vi insåg 
nämligen redan den gången att om du inte 
kan locka kunder som vill köpa produkter 
av dig, är det begränsat hur effektivt du 
kan utbilda och stödja andra.

På den tiden behövde du tio detaljkunder 
innan du överhuvudtaget kunde börja 
sponsra ... för att bevara balansen.

I dag fördubblar vi vår insats för att vara 
kundorienterade, så att vi kan hjälpa dig 
att nå balansen igen. Vi måste tala med 
konsumenterna på marknaden på ett sätt 
de tycker om, och som ger dem lust att 
köpa våra produkter.

Konsumenterna ska känna att det är lätt 
att komma i kontakt med oss och att de 
kan handla med oss på ett sätt de är vana 
vid. Vi måste ge dem kontroll. Vi måste ge 
dem en chans att välja oss. Därför utvecklar 
vi produkter som de vill köpa av dig. 
Produkter som har utvecklats genom att 
vår marknadsresearch har fokuserats på att 
finna deras behov och önskningar.

Som en del av vår säljstyrka vill vi att 
du representerar alla delarna i Amway-
verksamheten – både en praktisk köp-
möjlighet och en affärsmöjlighet. Du ska 
kunna se när kunden endast vill köpa 
produkter av dig och sedan när kunden 
kanske blir intresserad av att starta sin 
egen Amway-verksamhet. 

Tänk på att om de tror på våra produkter 
är sannolikheten mycket större att de kan 
se värdet i affärsmöjligheten.

Vi stöder dig i att göra det som är rätt för 
din Amway-verksamhet. Tillsammans kan 
vi bygga upp ett ännu starkare fundament 
och en konsumentorienterad kultur som 
skapar möjligheter för alla.



Det finns inga gränser för 
framgångarna

Kvalificering till europeisk Emerald och Diamond

Sedan 2001/02 har europeiska Emerald- och Diamond-kvalifikationer och -bonusar 
ingått i SIP-programmet för att stimulera och belöna nya verksamheter över hela 
Europa. 

Det innebär att det inte längre finns några gränser för kvalificeringar i Europa. 
Antingen du befinner dig i Sverige, Schweiz, Tyskland eller Ukraina eller på någon 
annan plats i området ska du för att kvalificera dig till europeisk Emerald-SIP-
bonus ha Platinum-status på hemmamarknaden och 3 Q6-grupper i Europa (utom 
Ryssland) som sponsras av denna verksamhet.

På samma sätt ska du för att kvalificera dig till europeisk Diamond och ta emot 
europeisk Diamond-SIP-bonus ha Platinum-status och 6 Q6-grupper på en 
europeisk Amway-marknad (utom Ryssland) som sponsras av denna verksamhet.

... se dina möjligheter

Du kan få mer information om SIP-programmet och de exakta kvalificerings-
kriterierna genom att kontakta din upline-Platinum, gå in på Amivo eller 
kontakta Amway Sverige.

Belöningar för den  
oberoende
Amway-affärsdrivaren
2007/08
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Tillsammans kommer vi under 2009 
att markera en gyllene milstolpe – 50 
år med global framgång – genom att 
skriva historia:

Amways 50-års-jubileumsbok 
Porträtt av prestationer

Kan man föreställa sig ett bättre sätt 
att fira denna betydelsefulla händelse 
på än att porträttera våra fantastiska 
affärsdrivare som har uppnått 
Diamond-status och högre? Detta 
historiska album med prestationer är 
ett bevis på fem decenniers 
innovation och framgång och är en 
hyllning till de ledare som ska föra 
oss vidare efter de första 50 åren.

Amway skriver   
historia

Nå toppen av framgång och få en skriven plats i 
Amways stolta historia.

Bli en av Amways toppledare. 
Om du uppnår Diamond-status under perioden 1 september 2007– 
31 augusti 2008, kvalificerar du dig till att komma med i detta 
historiska album.
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SILVER PRODUCER JANuARI

Emilia Hakamäki, Finland
Maria E. Paavola & T. Johansson, Finland
Marja s Lindsten & T Huotinen, Finland
Leea H. & Esa M. Lehtomäki, Finland
Tonny & Margareta Edvinsson, Sverige
Laszlo & Lillis Kirsh, Sverige
Lena & Mats Lindgren, Sverige

PLATINUM 
JANuARI

 ”När vi presenterades för 
den här affärsidén letade vi 
efter ett sätt att förändra vår 
livssituation på. Med Amway-

verksamheten kan vi skapa den livsstil vi vill ha. Det är möjligt 
tack vare ett beprövat system samt hjälp och råd från 
framgångsrika mentorer.”

Toni M. Korpihete & Mari Nuottajärvi Finland

GOLD PRODUCER 
JANuARI

A. Terttu Ponkko

18 % OKTOBER

Dorte & Erik Frødstrup
Mona & Antero Sihvonen
Hanne & Petri Helenius
Tarja Mäkilä
Heidi Ponda
Matti Naapuri & M. Tjurin
Riitta Hokkala
Eija Hannele Huttunen & Antti Tapio
Saara Lea Helena Tolvanen &  
V. Naukkarinen

Asta Linnea Martin
Carita Johanna & Kari Johannes Winqvist
Heidi & Jami Haltunen
Seija Maria Tell Kivelä
Maria Granberg & J. Eloranta
Ritva Sinikka Tammisto
Elsi Tammisto
Tina Josefina Mäkelä
Soili Lea Orvekk Tammisto
Anna-Liisa Laine & Jukka Juhani

Tuula Mäkelä
Katja Elina Levola & Janne Suomi
Juhani Vilhelm Heinonen
Hilde Tallaksen & Lennart Tønnessen
Johan Nilsson
Karin Johansson & Sven Zetterqvist
Cathrine Eriksen
Camilla Johansson & Micael Rönnqvist
Annika & Per Johansson
Helena Höijer

15 % JANuARI

18 % JANuARI

Erja & Erkki Hirvonen
Maija-Leena & Timo Lavi

Seija Partanen
Juhani Vilhelm Heinonen

Susanne & Daniel Libeck
Anitha Hansson Gesar & Sven Alvar

Jukka Jarmo Mursu & K. Tahkola-Mursu

15 % OKTOBER

Anders & Annette Lundbladh Sverige
– civilingenjör & civilekonom

Skandinaviska kvalificeringar

PLATINUM 
JANuARI

”Vi är själva ansvariga för hur 
vi formar vår framtid. Vi vill 
sitta vid ratten och inte vara 
medpassagerare. Vi ser fram 

emot att kunna bygga upp en Amway-verksamhet som 
kommer att fortsätta växa även när vi inte längre finns kvar. Ett 
stort tack till vår upline som motiverar och stöttar oss och till 
ett kanonbra team.”

Katja Nyberg & Johan Erik Gustavsson Sverige

PLATINUM 
JANuARI

”Vi håller på att skapa en 
framtid med större utrymme 
för vår familj, både finansiellt 
och tidsmässigt. Samtidigt är 

det inspirerande att hjälpa andra att åstadkomma liknande 
resultat.”

Björn & Annika Lans Sverige



Amway Expo är ett endagsevenemang 
som varje år arrangeras av Amway i vart 
och ett av de nordiska länderna. På Amway 
Expo kan du se hela Amways produktsorti-
ment i Skandinavien. Under dagen äger flera 
produktutbildningar rum och på expoom-
rådet kan du träffa Amways personal och 
fråga tränarna om tips om hur du använder 
produkterna. Datumen för årets Amway 
Expo har nu fastställts.

Danmark: 17 augusti, Vejle

Norge: 23 augusti, Oslo

Finland: 20 september, Tampere

Sverige: 27 september, Södertälje

Sätt ett kryss i kalendern och beställ biljet-
ter från din upline. 

Amway Expo har något för alla! Nya ABO:er 
och potentiella ABO:er får en översikt över 
Amway och Amways produktsortiment. 
ABO:er som har arbetat med Amway en 
längre tid kan få nya tips om hur man 
demonstrerar och använder produkterna, 
kunskap om de senaste produkterna och 
möjlighet att träffa Amways tränare, per-
sonal och andra ABO:er.

din verksamhet 7
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SPECIALERBjUDANDE, ARTIkELNUMMER – 106951

Om du tar hand om din kropp, får du bättre hälsa och större 
självförtroende. Så varför inte dela dessa fantastiska erbjudanden 
med dina kunder? Produkterna ger dem inte bara ett vackert 
utseende, utan får dem även att må bra så att de kan gå som-
maren till mötes med en vacker hud och massor av självförtroende.

Skäm bort dig själv – ARTISTRY Pore 
Cleansing Masque och ARTISTRY Blemish 

Control ger dig den hud du alltid har  
önskat dig. 

köp ARTISTRY™ Pore Cleansing Masque och ARTISTRY Blemish 

Control, så får du 20 % rabatt på båda 
produkterna.*

En solgyllene lyster gör att vi ser bra ut och känner oss glada, men det är viktigt att vi 
inte ignorerar solens skadliga strålar. Med PETER ISLAND solkräm med solfaktor 30 och 
PETER ISLAND aftersun-lotion får du en helt perfekt gyllene lyster samtidigt som huden 
skyddas mot att bli bränd och få solskador på längre sikt. Testad under överinseende av 
hudläkare. Lämplig för hela familjen, dock inte för barn under tre år. 

köp PETER ISLAND™ solkräm med solfaktor 30 – så får 

du PETER ISLAND aftersun-
lotion helt utan kostnad.*

SPECIALERBjUDANDE, ARTIkELNUMMER – 106952

 se bra ut  
         och må bra  

MED DESSA FANTAsTIsKA ERBJuDANDEN



produkt

Upplev den fräscha, lätta känslan av sommar – varje dag. känn dig fräsch och full av 
energi i sommarvärmen med BODY SERIES deodorant och antiperspirant spray och 
uppfriskande duschgel. 

9
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Innan du presenterar dessa fantastiska 
erbjudanden för dina kunder, bör du 
läsa igenom nedanstående tips om hur 
du skapar den avgörande interaktionen 
mellan kunden och försäljningen:

Lär känna dina kunder och gör dem till fasta kunder • 

 • Ta reda på vilka dina kunder är och demonstrera våra erbjudanden
 Lär känna produkterna och använd deras unika fördelar som • 

säljargument
 Gör din presentation personlig, för fler människor köper dina • 

varor om de märker att du vänder dig direkt till dem om 
deras individuella behov
 Visa entusiasm för produkterna du beskriver. Förklara deras • 

egenskaper, funktioner och fördelarna med dessa funktioner, 

och bevisa med en demonstration att produkten är precis så 
bra som du beskriver
 Utarbeta ett • uppföljningsschema till de kunder som har 
köpt produkter av dig. Påminn dem om att du finns där för 
att hjälpa dem med deras kommande köp

I juninumret av Amagram får du fler tips och goda råd till hur 
du bäst säljer dessa fantastiska produkter.

Glöm inte att köpa broschyren med erbjudanden i maj 
och juni som innehåller alla ovanstående erbjudanden. 
Mer information får du från den 5 maj 2008. Säljs i 
10-pack.  

Gå in på www.amivo.se om du vill veta mer

SPECIALERBjUDANDE, ARTIkELNUMMER  – 106953

köp BODY SERIES™ deodorant och antiperspirant 

spray och BODY SERIES uppfriskande duschgel till ett 

helt fantastiskt pris – du får 15% rabatt 
på båda produkterna.*

* Erbjudandet gäller från den 5 maj 2008 till den 30 juni 2008.

Du får 25% rabatt när du köper 

AMWAY™ italiensk pasta, AMWAY pastasåser, tomat & 

basilika och AMWAY da Carapelli extra olivolja.*

SPECIALERBjUDANDE, ARTIkELNUMMER – 106950

Smaka på de sunda och läckra italienska specialiteterna – en upplevelse som får det 
att vattnas i munnen! Detta fantastiska erbjudande ger dig en perfekt möjlighet att 
laga något gott till familjen! 
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ARTISTRY Cheek Colour ger dig sammetslena rougefärger som är rena och allsidiga. De nya rougefärgerna 
har en läcker, mjuk konsistens och ger din hud en naturlig eller klassisk glöd. Dessa ultimata lättviktspuder är lätta 
att tona ut och kan appliceras i lager så att du kan skapa olika lookar – allt från helt naturligt till mer förföriskt. 

Rougefärger sätter pricken över i på alla lookar, men de kan även framhäva en viss känsla eller sinnesstämning. 

Skapa den vackraste partylooken med de  
nya ARTISTRY™ Cheek Colours

KväLLSMAKEup

Om du vill ha en intensivare kvällsmakeup, 
kan du välja en lite mörkare färg beroende 
på din egen hudfärg.

EGENSKApER OCH FÖRDELAR

krämigt, sammetslent puder• 

Mikropigment ger de renaste färgerna• 

Färgerna är lätta att applicera och tona ut• 

Rena färger ger en fräsch, naturlig look• 

Innehåller A- och E-vitamin• 

OLIKA TILLFäLLEN

Det är alltid svårt att välja vilka 
färger man ska använda så att de 
passar olika tillfällen. Här får du 
några förslag till vilka färger du 
kan använda:

KONTORET

– Matta
– Satin/Shimmer

KväLLEN

–  Retro eye (denna look kan du 
se på nätet)

–  Smokey eye (denna look kan 
du se på nätet)

AppLICERING

Placera rougeborsten 
högt uppe på kind  -
benet. Tona ut färgen 
uppåt och tunt i ett 
”C” vid tinningen. Det 
skapar en mycket 
glamourös effekt, 
eftersom det defi -
nierar och ger färg.

Gå gärna in på www.amivo.se – här kan du se de senaste trenderna i video-
klipp, de senaste säljredskapen, ARTISTRYs färgkarta och den nya kompakta 
Presentation Caddy.

H Matt

103884 Rosewood

104562 Peony

103893 Aglow H

Kall 

Neutral 

Varm 

103888 Sun Kissed

104456 Nutmeg

103891 Red Earth



•  Det är kliniskt testat att krämen hjälper huden att agera upp till 15 år 
yngre

•  Bygger på de mest avancerade upptäckterna inom vetenskap och teknik
•  Är den första kosmetiska produkten på marknaden som innehåller  

kardiolipin
•  Förpackningen har designats av en av de främsta formgivarna på området
•  Marknadsförs av en av vår tids mest älskade skådespelerskor, Sandra Bullock

”  Vårt oupphörliga sökande efter skönhetslösningar har skapat en helt ny förståelse för 
hur huden åldras. I samarbete med ledande forskare har vi avslöjat hemligheter djupt 
nere i huden där energin bildas. Våra kunskaper om hur energi uppstår och optimeras i 
huden har givit upphov till en helt ny metod för att påverka synliga tecken på åldrande. 
Den föryngrande tekniken i ARTISTRY Crème LuXury är ett resultat av denna upptäckt.”

 
 George D. Calvert, phD.
  Vd för forskning och  
utveckling

Detta är ett avgörande ögonblick  
i ARTISTRYs hudvårdshistoria.

Nu kan du och 
dina kunder  
uppleva en sann 
förvandling

NYA ARTISTRY Crème LuXury:

MAJ 08
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 Vad är det som gör ARTISTRY Crème 
LuXury så speciell?
ARTISTRY Crème LuXury innehåller 
kardiolipin som är en ovanlig och unik lipid 
som hjälper till att förnya huden inifrån. 
kardiolipin är trettio gånger dyrare än guld, 
och är den mest värdefulla ingrediens som 
någonsin har använts i en ARTISTRY-produkt.

ARTISTRY Crème LuXury hjälper till att skapa 
en fastare och mjukare hud med ökad lyster. 
Med hjälp av vår unika CellEffect-metod 
hjälper den till att reparera den huden och 
hjälper huden att agera upp till 15 år yngre vid 
kontinuerlig användning av ARTISTRY Crème 
LuXury. Huden blir fastare och får ökad 
elasticitet, fuktbarriären återställts till ett 
ungdomligare tillstånd och fuktnivån ökar. När 
huden arbetar på ett ungdomligare sätt 
kommer den även att se yngre ut.

Det är kliniskt testat att krämen hjälper 
huden att agera upp till 15 år yngre
Topiska hudvårdsprodukter verkar på de yttre 
orsakerna till skador och hjälper till att 
återfukta huden och förbättra synliga tecken 
på åldrande. Nya ARTISTRY Crème LuXury 
går mycket längre än så – krämen verkar där 
åldrandet börjar. ARTISTRY Crème LuXury 
hjälper även till att bekämpa inre orsaker till 
skador för att vinna kampen om att återställa 
hudens ungdomliga skönhet. Skillnaden syns  
– unik återfuktning, ökad elasticitet, fulländad 
släthet och minskade fina linjer. Du får kort 
sagt ett ungdomligare utseende.

I ARTISTRY Crème LuXury används de 
mest avancerade vetenskapliga och tekniska 
upptäckterna för att åstadkomma följande:
–  Den första produkten i branschen som 

innehåller kardiolipin, som är en ovanlig 
och dyr ingrediens som liknar den som 
finns i kärnan av våra hudceller

–  Den första ARTISTRY-produkten som har 
utformats för att bearbeta yttre och inre 
vetenskapliga orsaker till åldrande med den 
nya CellEffect-tekniken

–  Det första vertikalt integrerade Nutrilite-
extraktet som har utvecklats exklusivt för 
kosmetiska produkter för att bidra till att 
skydda huden från oxidation

–  Fem nya patentansökningar inom 
ingrediensteknik och förpackningsdesign

–  Den första ARTISTRY-produkten som 
marknadsförs av en framstående 
skådespelerska

Konsistensen, doften och designen hos 
ARTISTRY Crème LuXury är verkligen 
unika
–    konsistensen på Crème LuXury har 

åstadkommits genom mikrostruk tur-
framställning. Ingenjörerna som arbetar 
med ARTISTRY-produkterna har utvecklat 
en unik process i 87 steg för att skapa de 
minsta krämpartiklar vi någonsin har 
framställt. På så vis absorberas krämen helt 
av huden, vilket ger en mjuk känsla

–    Den exklusiva doften i ARTISTRY Crème 
LuXury har en unik symfonisk blomdoft-
struktur: stärkande toppnoter, uppiggande 
hjärtnoter och rogivande basnoter

–    Förpackningen till ARTISTRY Crème 
LuXury har skapats av en världens främsta 
formgivare på det här området, Olivier van 
Doorne. Den är lyxig, elegant och uttrycker 
produktens höga kvalitet. Den kommuni-
cerar ”konsten” i ARTISTRY på ett vackert 
sätt

Feedback från användare
I konsumenttester och konsument bedöm-
ningar har ARTISTRY Crème LuXury fått 
överväldigande positiva resultat.
– krämen är fyllig och lyxig
– Behaglig doft
– Rogivande doft
– kladdar inte
– Inte fet
– Absorberas snabbt
–  Fungerar bra under makeup och till sam-

mans med andra ARTISTRY-produkter
– krämen är lätt att applicera

Använd krämen så här
–  Applicera krämen morgon och kväll efter 

rengöring och ansiktsvatten. Använd gärna 
krämen tillsammans med hudvårds pro-
dukterna från ARTISTRY TIME DEFIANCE™

–  Ta upp lite ARTISTRY Creme LuXury på 
spateln som medföljer produkten, det 
räcker med en droppe stor som en ärta

–  Fördela Creme LuXury i pannan, på 
kinderna på hakan och på halsen

–  Massera försiktigt in krämen uppåt och 
utåt i ansiktet och på halsen med 
cirkelformade rörelser

–  Använd alltid en ren spatel i krämen och 
tvätta spateln med tvål och vatten när du är 
klar

Lanseras den 27. maj 2008  
ARTISTRY Crème LuXury   
Artikelnummer 103564

Tillsammans med din första beställning av 
Crème LuXury får du ett paket vykort utan 
kostnad.

Den ultimata hudvårdsprodukten  
från ARTISTRY™ är här !
Produkten drivs av de ledande principerna bakom varumärket ARTISTRY 
– True Science, True Beauty. Nya ARTISTRY Crème LuXury har utvecklats 
mot bakgrund av de senaste kunskaperna inom hudvård och de senaste 
framstegen inom hudvårdsteknik. 
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Tro på en sann förvandling.  
Huden ser inte bara yngre ut, den 
agerar även upp till 15 år yngre.
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Denna nya revolutionära produkt från ARTISTRY kan hjälpa dig att öka din nuvarande 
försäljning av ARTISTRY-produkter genom en fantastisk berättelse, avancerade påståenden 
och överväldigande resultat.

japan var den första marknaden som lanserade ARTISTRY Crème LuXury. Sedan lanseringen i 
september 2007 har man redan fått mycket positiva resultat och en försäljning som överträffar all 
förväntan.

Maximera effekten av ARTISTRY Crème LuXury för dina kunder och potentiella säljprestationer. 
Förbättra dina kunskaper, använd lyxiga material och visa din entusiasm för ett personligt drag av lyx.

Använd denna vackra ARTISTRY Crème LuXury-berlock för att visa inte bara ARTISTRY-
varumärket utan även att du använder Crème LuXury. Fäst berlocken i ett halsband, på 
handväskan eller i nyckelringen – detta fantastiska rhodiumöverdragna smycke fungerar som en 
bra inledning till ett samtal. De utsökta österrikiska kristallerna och den lyxiga framtoningen 
fångar ljuset och hjälper dig att inspirera dina kunder. Berlockens design har inspirerats av 
krämens förpackning som har formgivits av Olivier van Doorne med ensamrätt för Amway.
Tillgänglig från 1 juni – 31 augusti 2008 
ARTISTRY Crème LuXury-berlock  
Artikelnummer 105564

Kundbroschyren till ARTISTRY Crème LuXury är ett fantastiskt redskap som du kan använda 
tillsammans med Crème LuXury-produkten vid demonstrationer eller evenemang. Lämna den 
hos dina kunder för att förstärka den lyxiga upplevelsen.
Lanseras den 5 maj 2008
ARTISTRY Crème LuXury kundbroschyr  
Artikelnummer 103839 – 5-pack

Placera vykorten och kundbroschyrerna till ARTISTRY Crème LuXury i produktbeställningar 
och korrespondens för att öka synligheten och skapa entusiasm.  
Lanseras den 5 maj 2008
ARTISTRY Crème LuXury-vykort
Artikelnummer 106709 – 10-pack
ARTISTRY Crème LuXury-säljblad
Artikelnummer 106549 – 10-pack

Hänvisa dina kunder till webbplatsen www.artistry-europe.com där de kan få en inspirerande 
introduktion till ARTISTRY-varumärket. Uppmana dina kunder att berätta om webbplatsen för 
sina vänner och sin familj, om de vill veta mer om varumärket. Lämna alltid din kontaktinfor-
mation för kommande beställningar.

På ARTISTRY Brand Centre finns nu även det nya området för ARTISTRY Crème LuXury. Logga in 
här om du vill ha mer information, se utbildningsvideor och lära dig mer om varumärket och om vår 
ultimata hudvårdsprodukt. Här finns bland annat en exklusiv video med Sandra Bullock bakom scenen.
www.amway.se

Håll utkik efter mer vetenskaplig information, tips och råd, förpackningsinformation samt 
frågor och svar i kommande nummer av AMAGRAM™.

Upplyftande förnyelse av  
huden i en burk som lovar 
en sann förvandling

MAJ 08
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Det är TEAM NuTRIWAYs mål att skapa ett världsom-
spännande team av personer i världsklass som med 
stolthet bär NuTRIWAY-märket, som aktivt lever upp 
till NuTRIWAY-löftet och som vill dela NuTRIWAYs 
produkter med så många som möjligt.

TEAM NUTRIWAY får sin styrka 
från högt profilerade professionella 
idrottsmän, sportevenemang och 
gemensamma framgångshistorier om 
optimalt välbefinnande.

Tillsammans med många miljoner 
människor över hela världen som strävar 
efter att uppnå optimalt välbefinnande, 
har några av världens mest spännande 
atleter redan blivit medlemmar i TEAM 
NUTRIWAY: 

din verksamhet 15

Bli medlem i TEAM NuTRIWAY™ 
och få ut det bästa av din naturliga 
potential – vem du än är.

1. Liu Xiang – har världsrekordet på 
110 meter häck.

2. sanya Richards – blev världens 
snabbaste kvinna 2006.

3. Asafa Powell – kort sagt världens 
snabbaste man.

4. Ronaldinho – en av världens bästa 
fotbollspelare och den idrottsman 
som senast har sponsrats av 
NUTRIWAY-märket.

Du KAN OcKsÅ BLI EN DEL Av 
TEAM NuTRIWAY.
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presenterar 

color collection 007: streamline
Streamline är en sammansmältning av raffinerade former, fasoner och 
horisontella linjer i vackra färger – en värld av möjligheter.

Precis som i alla kollektioner från E. FUNKHOUSER™ NEW YORK bjuder vi på 
trendiga färger i utsökta ingredienssammansättningar och nya, oumbärliga 
produkter. 

LÄPPAR

Gör dina läppar till ett modernt mäster-
verk med de sofistikerade läpprodukterna 
från E. FUNkHOUSER™ NEW YORk.

Lip Line & Shine
En unik produkt med dubbelfunktion som 
innehåller en mjuk och hållbar liner, som 
kompletteras av ett läppstift med full täckning, 
glans och en vacker metallicfinish.

Aero Dynamic
104825

High Velocity
104824

Lip ColorLip Gloss

Aqualyne
104838

Glissade
104839

Desdemona
104834

Santini
104833
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Eritrea/Asmara
104837

Ambition/Envision/Revelation
104830

Automate/Illuminate
104828

ÖGON

E. FUNKHOUSER™ NEW YORK ger dig möjlighet till en oändlig kreativitet och 
sätter fokus på ögonen med produkter som förenar form och funktion.

Liquid Eye Liner Duo

Lash Volumiser
104030

Lash Volumiser

Eye Color Trio
Denna allsidiga produkt kan appliceras fuktig så att du 
uppnår en fräck och intensiv färg, eller torr om du vill 
ha en mer dämpad applikation.

sÄLJs ENDAsT EN BEGRÄNsAD PERIOD – KÖP HELA cOLOR cOLLEcTION 007  
(ARTIKELNuMMER 106875) uNDER MAJ 2008, sÅ FÅR Du 10 % RABATT (FuLL Pv/Av).

Om du vill ha en komplett översikt, kan du se alla produkterna på E. FuNKHOuSER™ NEW YORK Collection Card (artikelnummer 106388  
– 5-pack) vill du veta mer kan du gå in på www.amivo.se. Här hittar du spännande tips från Eddie, nytt material för nedladdning (bland annat 

en kostnadsfri utbildningshandbok till Color Collection), de senaste erbjudandena och mycket mer.

E. FuNKHOuSER™ NEW YORK kundbroschyr. Säljs från maj 2008 till försäljningen av Color Collection 007. 
Ett fantastiskt säljredskap som du kan ge till dina kunder. Broschyrerna ger dig en enkel och inbjudande presentation av våra produkter.

KINDER

E. FUNKHOUSER™ NEW YORK 
Cheek Color levereras i ett helt unikt 
etui med två kompletterande färger 
som kan användas tillsammans eller 
var för sig.

Invention/Creation/Imagination
104831

NAGLAR

Låt dina naglar glänsa i kapp med 
dina ögon med E. FUNKHOUSER™ 
NEW YORK Nail Lacquer.

Art Glass
104841

MuLTIPRODuKTER

Multiprodukterna från E. FUNK-
HOUSER™ NEW YORK är separata 
produkter med många funktioner.

Bronzing Powder
De matta och glittrande färgerna förenas 
i vackra kombinationer och ger en vacker 
solgyllene look som tar fram stjärnan i dig.

Utopia
104829

MAKEuPREDsKAP

Eddie har försett detta reseset 
med alla de borstar och penslar du 
behöver för din dagliga makeup när 
du är på resa.

Borstset 
102963
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Få ny energi och sätt fart på din Amway-
verksamhet med NUTRIWAY™-produkter för 

en aktiv livsstil
Sportdrycker och andra produkter för en aktiv livsstil ansågs tidigare vara nischprodukter, men tilltalar i dag en bred konsumentgrupp. 

Alla vet i dag att det man äter och dricker spelar en stor roll för hälsan, prestationsförmågan och till och med för utseendet. Vem vill inte 
må bättre och kunna prestera mer?

Därför gläder det oss att kunna presentera två HELT NYA produkter som har utvecklats under varumärket NUTRIWAY 
för en aktiv livsstil och som nu lanseras efter NUTRIWAY 1™.

Med lanseringen av dessa unika produkter är den nya produktlinjen som har utvecklats för alla som vill uppnå optimalt 
välbefinnande och maximal prestationsförmåga nu komplett:

NUTRIWAY FITH20™ Antioxidant Enhanced Drink Mix
NUTRIWAY STRIVE+™ Isotonic Drink Mix

Många människor anser att de inte är särskilt aktiva eller atletiska, och NUTRIWAY-produkterna för en aktiv livsstil har därför utvecklats 
för att kunna täcka många olika aktivitetsnivåer. Även personer som inte motionerar så mycket som de borde kan med fördel utnyttja 

dessa prestationsfrämjande produkter som ger extra vätska, energi och vitaminer.

Gå in på det nya Brand Centre* för en aktiv 
livsstil, där du kan läsa mer om de fantastiska 
fördelar dessa spännande produkter har. Gå in 
på www.amivo.se

NY online-kurs
Som ett stöd för lanseringen av de nya 
NUTRIWAY-produkterna för en aktiv livsstil har 
vi utarbetat en online-kurs. kursen, som bygger 
på självstudier, innehåller massor av nyttig 
information om de nya produkterna och tips 
om hur du maximerar deras säljpotential – och 
så är det roligt.

Mer information hittar du på Brand Centre* för 
en aktiv livsstil.

* Brand Centre lanseras snart. Ytterligare info följer.

Du kan fortfarande köpa NUTRIWAY 1-
kundbroschyrer – beställ NU och introducera 
produkterna för en aktiv livsstil från 
NUTRIWAY.

Broschyr  
Artikelnummer 106550 – 10-pack

Dessa fina och informativa kontaktkort 
till NUTRIWAYs produkter för en aktiv 
livsstil är praktiska när du vill lämna din 
kontaktinformation – säljs nu.

kontaktkort 
Artikelnummer 106714 – 10-pack
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NUTRIWAY FITH20  
Antioxidant Enhanced Drink Mix

DRICk MER VATTEN

 NUTRIWAY FIT• H20 Drink Mix är en läcker dryck med ett lågt innehåll av kalorier och kolhydrater. 
Den ger en flaska vatten av normal storlek extra smak, så att du kan tillföra kroppen mer vätska 
och näring när du är aktiv

 NUTRIWAY FIT• H20 innehåller Red Orange Complex™ (ROC)*, som ger dig ett effektivt 
antioxidantskydd i din vardag och som bidrar till att bekämpa de fria radikalerna från bl.a. 
föroreningar, dålig kost, motion och extra belastning

 Denna kristalliserade dryckesblandning säljs från i dag och levereras i små praktiska förpackningar • 
à 6 g 

NUTRIWAY STRIVE+ Isotonic Drink Mix
  

EN PRODUkT SOM TILLFÖR kROPPEN EXTRA VÄTSkA OCH SOM 
ARBETAR LIkA HÅRT SOM DU GÖR

 NUTRIWAY STRIVE+ är en produkt som ger extra vätska till aktiva människor. Varje förpackning • 
innehåller en blandning av kolhydrater, elektrolyter och 100 mg Red Orange Complex™ (ROC)* 

 När NUTRIWAY STRIVE+ blandas med vatten ger det ett unikt skydd mot uttorkning genom att • 
snabbt ersätta de näringsämnen som går förlorade när du tränar intensivt

Den snabblösliga pulverdrycken säljs från i dag och levereras i små praktiska förpackningar à 30 g • 

Red Orange Complex* i  
NuTRIWAY FITH2O Antioxidant 
Enhanced Drink Mix och 
NuTRIWAY STRIvE+ Isotonic 
Drink Mix är en natur produkt 
som i kliniska undersök ningar 
har visat sig hjälpa cellerna att 
bevara deras integritet, och 
därmed naturligt främja 
kroppens försvar vid fysisk 
aktivitet.

*   Red Orange Complex är ett varumärke 
som tillhör Bionap SRL.

NuTRIWAY FITH20 

Artikelnummer 
103786 – mandarin.
Förpackning med 20 st.

Det kommer en ny 
smakvariant i juli.
103787 – persika.
Förpackning med 20 st.

NuTRIWAY 
STRIvE+
Artikelnummer 
103788 – grapefrukt.
Förpackning med 20 st.

Det kommer en ny 
smakvariant i juli.
103789 – multifrukt.
Förpackning med 20 st.

NUTRIWAY* är världens ledande varu märke för 
vitaminer, mineraler och kost tillskott  
(baserat på försäljningen 2006 som dokumenterats av un dersök-
ningar genomförda av Euromonitor International).

* NUTRIWAY är varumärket för vitamin-, mineral- och kosttillskott  
i Skandinavien.
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sylvia Prey 
ABO – Tyskland

Jag hörde talas om Amways Lifestyle Balanced 
Solutions programme under våren 2007. En av 
Amways produkttränare informerade mig om det 
på ett mycket informativt och positivt sätt – och 
programmets hållbarhet inspirerade mig till att prova. 
Jag följde programmet till 100 % – för det kunde 
ju inte skada att gå ner några kilo. Dessutom är ett 
”självtest” det mest övertygande säljargumentet 
gentemot både affärspartner och kunder. 

Jag är verkligen överraskad över hela pro gram-
met. Det är lätt att följa, det är inte särskilt 
tidskrävande och du går ner i vikt utan att vara 
hungrig – du mår bra hela tiden. Det är bra att 
följa programmet tillsammans med andra, så 
att ni kan motivera varandra och dela varandras 
framgångar. Jag har nått min idealvikt (jag har 
gått ner 7 kg) och hade aldrig trott att jag kunde 
må så mycket bättre. Nu kan jag hålla vikten utan 
problem och ser till och med fram emot att ställa 
mig på vågen!

Lifestyle Balanced solutions 
– framgångshistorier

Motionsprogrammet är mycket nyttigt, framför allt 
eftersom det är så enkelt – alla kan följa det – även 
vi som inte är särskilt atletiska.

Jag tycker om att ta NUTRIWAY™ POSITRIM™ 
Crème Mix Powders – även nu när jag har bråttom, 
eftersom det är en praktisk måltid som mättar.

Andra frågar mig om viktminskning, så jag har 
fått en ny potential till min oberoende Amway-
verksamhet. Jag kan rekommendera detta program 
till alla som vill gå ner i vikt, eftersom det handlar 
om mer än bara viktminskning – det är ett program 
som visar dig hur du både kan uppnå och hålla din 
idealvikt.

* Start Kit säljs till ett rabatterat specialpris med samma PV/AV

218502 – LBS Basic Kit 
218503 – LBS Start Kit* 
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NYTT L.O.c.™ Brand Centre
Framöver hittar du en massa information om Amways första 
innovativa allrengöringsmedel L.O.C. allrengöring och alla de 
andra L.O.C.-produkterna.

Läs om den unika historien bakom L.O.C.-märket. Få nyttig 
information om alla produkterna i L.O.C.-serien, och vilka pro-

dukter du ska välja till de olika rengöringsuppgifterna. Läs hur 
du kan förbättra och utveckla din Amway-verksamhet med pro-
dukter för hemmet med demonstrationer och nyttiga tips. Allt 
detta och mycket mer kan öka din försäljning av L.O.C.-produkter.

Läs mer på www.amivo.se
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iCook™ värmefördelare 
UTGÅR
På grund av låga försäljningssiffror utgår iCook 
värmefördelare ungefär i maj 2008. 

Säljs så långt lagret räcker.

Artikelnummer 101090

Bästa ABO 
Vi måste tyvärr meddela att vi kommer att 
få uppleva långa perioder då de nuvarande 
ARTISTRY Nail Colours inte kommer att 
finnas tillgängliga (TNA).

Problem hos leverantören med leverans-
tider och kvalitetsproblem i vissa leverans-
partier gör att vi inte längre kan leverera 
våra nuvarande Nail Colours, och dessa är 
nu endast tillgängliga så långt lagret räcker. 
Fram tills dess att dessa färger utgår, kan 
det förekomma perioder då det inte är 
möjligt att köpa ARTISTRY nagellack på 
grund av leveransproblemen. 

Följande artikelnummer kommer inte 
längre att säljas när lagret är slutsålt.  
101615 Celestial Nail Colour  
101616 Happiness Nail Colour  
101619 Iced Mauve Nail Colour 
101620 Bronze Dusk Nail Colour 
101621 Lustre Nail Colour  
101622 Crystal Rose Nail Colour  
101625 Extremely Red Nail Colour  

101627 Terracotta Nail Colour 
101628 Plum Crazy Nail Colour 
101629 Mute Mauve Nail Colour  
101632 Base Coat 
101633 Top Coat 

Vi beklagar de eventuella problem detta 
medför och försöker att göra TNA-peri-
oden då ARTISTRY nagellack inte längre 
säljs så kort som möjligt. 

Vi arbetar aktivt på att finna en ny leveran tör 
så att vi kan leverera en ny nagellacksserie 
och vi kommer att informera dig så snart vi 
vet mer. 
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Ett gott anseende räcker inte i sig, men på 
sikt är det ett viktigt steg på vägen mot 
ekonomisk och affärsmässig framgång. Vi 
har valt att satsa på ett gott anseende, men 
det kommer inte av sig självt. Det kräver 
hårt arbete och det kan också ändras 
snabbt.

Vi upplever i dag att Amway eller ni som 
ABO:er framställs på ett felaktigt sätt i 
skandinavisk media. Det kan leda till att 
kunder och potentiella distributörer blir 
skeptiska och denna skepsis kan göra det 
svårare att driva en lönsam Amway-verk -
samhet.

Därför är Amways Ambassador Workshop 
ett av Amways medel för att uppnå en 
positiv bild. Ambassador Workshop har 
hållits i Skandinavien och nu senast i Oslo. 
Syftet med Ambassador Workshop är att 
träna och utbilda våra ledare till att känna sig 
trygga i ambassadörsrollen för Amway, en 

MAJ 08
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Amway
skapar nya möjligheter

En positiv bild av

Amway vill bli mer synligt i media. Vi vill ha positiv kritik av Amway, av vårt 
varumärke och inte minst av Amways många kvalitetsprodukter inom skönhet, 
hälsa och produkter för hemmet. Vi sätter Amways anseende i fokus, eftersom 
vi anser att ett gott anseende skapar nya möjligheter.
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sund verksamhet med goda värderingar och 
arbetsmetoder. Det är viktigt att vi skyddar 
vårt varumärke och hjälper journalister 
genom att ge dem korrekt information. På så 
sätt kan de bidra till att förmedla en positiv 
bild av Amway och av Amways affärsdrivare.

En av tio känner till Amway
För att få en uppfattning om människors 
kunskap och inställning till direkthandel i 
allmänhet och Amway i synnerhet har 
Amway gett företaget Synovate i uppdrag 
att genomföra en undersökning strax före 
varje Ambassador Workshop. Resultatet av 
undersökningen finner ni på External Affairs-
sidorna på Amivo. 

Om vi inte följer lagen, går det ut över 
Amways anseende och det skapar en 
negativ bild av Amway. Amway har regler 
för att kunna värna om dig som ABO, men 

också för att kunna värna om Amway och 
om våra gemensamma varumärken. 
 
Besök External Affairs på Amivo
På External Affairs-sidan på Amivo kan du 
ladda ner relevant information och material. 
Du kan bland annat läsa var Amways 
produkter omtalas, i vilket material och när 
Amway skickar material till pressen. Du kan 
även hämta goda råd och anvisningar om 
hur du kan hantera pressen och vad du bör 
göra om du blir kontaktad av en journalist. 
Det är alltid bra att känna till Amways 
mediehandbok och Amways huvudbudskap. 
I huvudbudskapen hittar du bland annat defi-
nitionen på seriös direkthandel och multi-
levelmarketing (MLM) och definitionen på 
direkthandel och oseriösa pyramidspel. 
Håll dig uppdaterad om Amway Scandina-
vias PR-aktiviteter – besök www.amivo.se 

och gå till External Affairs-sidan under 
Informationscenter på Amivo. 

Du är inte ensam
Om du blir kontaktad av en journalist, ska 
du fråga vad det handlar om innan du 
bestämmer om du vill bli intervjuad. Vill du 
bli intervjuad, så försök komma överens om 
att du kan återkomma till personen ifråga.

Den extra tid du har fått bör du utnyttja 
till att ta fram ett klart budskap. Det är alltid 
bra om du kontaktar Amway före intervjun. 
Amway har bland annat utarbetat en medie -
handbok med goda råd om vad du ska 
tänka på i samband med kontakten med 
massmedier m.m. kom ihåg att du endast 
får uttala dig om din egen Amway-verksam-
het, och inte om Amway som företag. Vill 
journalisten veta mer om Amway ska ni 
hänvisa dem till Amway. 
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Övning

I dag får vi allt mindre tid på oss att leverera vårt budskap.  
Det innebär bland annat att det ställs allt större krav på att  
vi uttrycker oss exakt. Vill du försöka? Här får du en mycket 
effektiv övning som hjälper dig att bli ännu bättre.

Om du fick 1,5 minuter på dig, vad skulle du då förmedla 
till omvärlden
• om Amway
• om affärsmodellen
• om skillnaden på multilevelmarketing (MLM) och pyramidspel
• om direkthandel
• om vart och ett av våra varumärken

Tillsammans kan vi skapa en positiv bild av Amway.  



 

Direkthandelns Förening (DF) i Sverige har i 
enlighet med WFDSA och FEDSA utgivit 
svenska etiska regler för både företag och 
direktsäljare. Amway har valt att ha etiska 
regler som är strängare än lagstiftningen och 
branschorganisationernas föreskrifter. På sam-
ma sätt har Amway har valt att ha en 100 % 
nöjd-kund-garanti, vilket är mycket bättre än 
vad DF och lagstiftningen föreskriver.    

Etiska regler
De stränga etiska reglerna omfattar den 
enskilde säljarens beteende gentemot både 
kunder och kollegor. 

De etiska reglerna kräver bl.a. att direktsäljaren:
•  ska legitimera sig och genast informera om 

vad han vill erbjuda

•   ansvarar för att kunden får en korrekt 
beskrivning av såväl produkter som säljvillkor

•   ansvarar för att kunden har förstått 
avtalsvillkoren innan ett avtal undertecknas

•  ska beskriva och förklara kundens ångerrätt
•   ska respektera kundens nej och därefter 

avsluta säljsamtalet 

Konsumentens lagstadgade rättig heter
Utgångspunkten för konsumentens skydd 
ligger i lagen som bland annat reglerar försäljn-
ing av produkter och tjänster i privata hem 
eller på andra platser utan ett fast försäljnings-
ställe. En av de viktigaste punkterna i lagen är 
utan tvekan kundens ångerrätt. Lagen garan-
terar kundens rätt att utnyttja ångerrätten skrift-
ligen. Denna rätt ger tillsammans med DF:s etis- 
ka regler kunden det bästa skyddet vid köp av 
produkter eller tjänster, ett skydd som inte finns 
vid motsvarande köp under andra förhållanden.

•  Hemförsäljningslagen 
När ett hemförsäljningsavtal ingås ska 
näringsidkaren samtidigt ge köparen skriftlig 
infor mation om köparens ångerrätt, samt 
namn och adress till den som köparen kan 
utöva ångerrätten mot. köparen ska skriva 
under ett exemplar av handlingen som 

bekräftelse på att han/hon tagit emot den. 
Informationshand lingen ska överlämnas till 
köparen tillsammans med en ångerblankett 
som köparen kan använda sig av för att 
utnyttja sin ångerrätt. Utformningen av 
informationshandlingen och ångerblanketten 
ska stämma överens med särskilda formulär, 
enligt konsumentverkets föreskrifter.

•  Ångerfristen är minst 14 dagar 
•  köparen behöver aldrig ange varför han/hon 

ångrar sig. Om köparen ångrar sig ska 
han/hon lämna eller sända ett medde-
lande till näringsidkaren inom ångerfristen.

 •  köparen behöver inte meddela skriftligt att 
han/hon ångrar sig. Det avgörande är att 
det klart framgår att köparen ångrar sig. 

 •  Det är köparen som ska kunna bevisa att 
han/hon har ångrat sig i rätt tid. Det kan 
därför vara bra att skicka meddel andet 
som rekommenderat brev eller på annat 
sätt som visar att köparen inte meddelat 
näringsidkaren för sent.

•  Ångerfristen börjar löpa: 
•  den dag köparen tog emot varan eller en 

väsentlig del av den
 •  den dag då avtalet om en tjänst ingås

Amway sverige  
 och Direkthandelns Förening
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I mars- och aprilnumret av Ama-
gram publicerade vi de första 
artiklarna i en serie artiklar om de 
branschföreningar som Amway 
Sverige är medlem i. Nu har vi 
kommit fram till de etiska reglerna 
och möjligheterna att överklaga. 



  Ångerfristen börjar inte löpa förrän köparen 
fått informationen och, vid hemförsäljning, 
ångerblanketten. Om avtalet gäller en special-
tillverkad vara – eller en vara som fått en 
tydlig personlig prägel – börjar ångerfristen 
löpa den dag näringsidkaren lämnat infor -
mation och, vid hemförsäljning, ångerblan-
ketten. Om näringsidkaren inte lämnat 
köparen den information som ska ges vid 
marknadsföringen förlorar köparen rätten 
att ångra sig tre månader efter det att 

 •  han/hon tog emot varan eller 
 •  avtalet om tjänsten ingicks

•  När köparen utnyttjat sin ångerrätt 
köparen är skyldig att hålla varan i lika gott 
skick som när han/hon fick den. köparen får 
inte använda den, men naturligtvis försiktigt 
undersöka den. Om varan skadas eller 
kommer bort på grund av att köparen är 
vårdslös förlorar köparen ångerrätten.

 
•  Distansavtal – när köparen utnyttjat sin 

ångerrätt ska köparen  
•  om det gäller en vara: sända eller lämna 

tillbaka den till näringsidkaren 
 •  om det gäller en tjänst: hålla materialet 

tillgängligt för näringsidkaren, om det inte 
medför besvär för köparen. Det ska inte 
heller behöva kosta köparen något för att 
näringsidkaren tar tillbaka materialet

•  Hemförsäljning 
Om köparen tagit emot varan eller en 
väsentlig del av den vid hembesöket eller 
under till exempel en utflykt och köparen 
ångrar sig, ska han/hon hålla varan tillgänglig 
på den plats där den tagits emot. köparen 
får även hålla varan tillgänglig på annan plats 
som han/hon anvisar, om näringsidkaren 
utan besvär kan hämta den där. Vid avtal om 
en tjänst ska det material som köparen tagit 
emot lämnas tillbaka, förutsatt att köparen 
inte åsamkas besvär eller kostnader. 

•  Återbetalningsskyldighet 
Näringsidkaren ska, om köparen utnyttjat sin 
ångerrätt, betala tillbaka vad köparen har 

betalat snarast eller senast inom 30 dagar 
från den dag då näringsidkaren tog emot 
varan eller, om det är en tjänst, meddelandet 
om att köparen ångrat sig.

•  Distansavtal 
köparen får själv betala returkostnaderna när 
han/hon sänder tillbaka varan. Närings id karen 
ska alltid betala returkostnaden för att sända 
tillbaka så kallade ersättningsvaror.

•  Hemförsäljning 
Om köparen utnyttjat sin ångerrätt ska 
näringsidkaren betala tillbaka vad köparen 
betalat, och betala skälig ersättning till 
honom/henne för hans/hennes kostnader 
att sända tillbaka varan, senast inom 30 
dagar från det att näringsidkaren tog emot 
ångermeddelandet. köparen har rätt att 
behålla varan och materialet till dess att 
näringsidkaren fullgjort hela sin betalnings-
skyldighet.

  Om näringsidkaren inte hämtar varan eller 
materialet eller fullgör hela sin betalnings-
skyldighet inom tre månader från den dag 
då ångerfristen började löpa, får köparen 
behålla varan eller materialet utan att betala 
något.

•  Leveransskyldighet 
Näringsidkaren ska lämna varan eller, om 
det är en tjänst, avsluta uppdraget inom 30 
dagar från den dag köparen gjorde sin beställ -
ning. Det är emellertid möjligt att avtala om 
en annan skälig tidsgräns för leveransen. Om 
näringsidkaren inte levererar i tid och detta 
inte beror på köparen, så har köparen rätt 
att häva avtalet. Om den vara köparen har 
köpt är felaktig eller om tjänsten inte utförts 
fackmässigt har köparen rätt att reklamera 
med stöd av konsument köplagen respektive 
konsumenttjänstlagen. Om köparen häver 
avtalet är näringsidkaren skyldig 
att lämna tillbaka vad köparen har 
betalat. Detta ska ske snarast, dock 
senast inom 30 dagar från den dag 
då näringsidkaren tog emot köparens 
meddelande om hävning.

•  Kreditavtal 
Ett kreditavtal upphör att gälla automatiskt 
om köparen utnyttjar sin ångerrätt. Om 
kreditgivaren är någon annan än närings-
idkaren, kan det vara lämpligt att köparen 
meddelar kreditgivaren att kreditavtalet inte 
längre gäller. köparen får inte drabbas av 
andra kostnader än upplupen ränta eller 
uppläggningsavgift.

Amways erbjuder  
100 % nöjd-kundgaranti
Amway erbjuder förutom den lagstadgade 
ångerrätten även en nöjd-kund-garanti som 
ger konsumenten möjlighet att returnera 
produkten om den inte motsvarar förväntnin-
garna. Denna nöjd-kund-garanti sträcker sig 
minst 90 dagar och max 100 %, dvs mycket 
längre än de lagstadgade 14 kalenderdagarna. 
För Amway handlar det om 100 % nöjda 
kunder.

Läs mer i nästa nummer   
I nästa nummer kan du läsa mer om FEDSA 
och WFDSA. Artikelserien samlas löpande i ett 
informationshäfte. Informationshäftet kommer 
inte att tryckas, utan endast finnas i elektronisk 
form för nerladdning från EA-sidorna på Amivo. 

Du kan läsa mer på Direkthandelns 
Förenings (DF) egen webbplats. Gå 
in på http://www.direkthandeln.org

din verksamhet 25
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Från maj 2008 har ARTISTRY™ makeupset inte 
längre nagellack i sortimentet, men i stället fem 
nya ARTISTRY Eye Colour Refills.

ARTISTRY makeupset:   
Artikelnummer 0548

Black Tie

Sand Castle

Tulle
Starry Night

Moonstone

Från och med 1 april 2008 kommer ARTISTRY Eye 
& Cheek Colour Refills och Eye & Cheek Compact ha 
följande priser.

    ABO-pris

Eye Colour Refills 65,00 SEk 
Powder Blush Refills  83,00 SEk
Eye & Cheek Compact 135,00 SEk

AMWAY BOUTIQUE™

AMWAY BOUTIQUE lanserades i oktober 2006 som ett paraply -
varumärke för underkläder, smycken, strumpor och dofter. Varu -
märket har övervakats noga sedan lanseringen med hänsyn till 
antalet produkter/alternativ i erbjudandet. Som en följd av över-
vakningen har vi beslutat att upphöra med AMWAY BOUTIQUE i 
sin nuvarande form när försäljningen av den aktuella kollektionen 
avslutas.

Vi kommer att fortsätta sälja våra populära dofter, men utanför 
AM WAY BOUTIQUE-varumärket. Återlansering av dofterna 
kom mer att genomföras successivt. Till de nuvarande smyckes- och 
underklädeskollektionerna kommer vi inte att lansera en tredje kol -
lektion under hösten 2008. Vår strumpserie fortsätter ca till våren 2009. 

Det finns åtskilliga artikelnummer i kollektionerna och alla kommer 
att säljas. Smyckes- och underklädesprodukterna säljs endast så 

långt lagret räcker. Gå in på Amways webbplats eller kontakta 
Amway Sverige om du vill ha en aktuell lagerstatus.

AMWAY BOUTIQUE har fått ett fint mottagande under 
presenthögtiderna och vi vill framföra vårt tack till alla som har 
hjälpt oss att sälja serien i sina verksamheter. Det har varit svårt att 
fatta detta strategiska beslut för utvecklingen av AMWAY™-
portföljen, och vi är tacksamma för din förståelse. Vi strävar efter 
att utveckla ett ständigt förbättrat sortiment av kärnprodukter.

Vänliga hälsningar,
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 SKÖNHET OCH HäLSA        
103786 NUTRIWAY™ FITH2O™  
 – mandarinsmak 20x6 g 9,56 127,00 142,00 185,00 1 183,33/kg
103788 NUTRIWAY STRIVE+™  
 – grapefruktsmak 20x40 g 11,94 159,00 178,00 231,00 222,50/kg

 ARTISTRY™        
103564 Creme LuXury 45 ml 112,70 1 498,00 1 873,00 2 528,00 41 622,22/l
103841–103877 Ögonskugga 1 g 4,00 52,00 65,00 87,00 65 000,00/kg
103884–104562 Rouge 3 g 5,09 66,00 83,00 112,00 27 666,67/kg
104173 Eye & Cheek Compact 1 st 4,19 54,00 135,00 183,00 135,00/st
0548 Makeupset 1 st 115,18 1 509,00 1 700,00 2 295,00 1 700,00/st

 E. FuNKHOuSER™ NEW YORK        
104828 EFNY Liq. Eye Liner Duo 
 – Automate/Illuminate 2x1 ml 16,29 213,00 266,00 359,00 133 000,00/l
104837 EFNY Cheek Color – Eri/Asm 2 g 11,55 151,00 189,00 255,00 94 500,00/kg
104830 EFNY Eye Trio – Amb/Env/Rev 3 g 13,66 178,00 223,00 301,00 74 333,33/kg
104831 EFNY Eye Trio – Inv/Cre/Ima 3 g 13,66 178,00 223,00 301,00 74 333,33/kg
104833 EFNY Lip Color – Santini 2 g 5,92 84,00 105,00 142,00 52 500,00/kg
104834 EFNY Lip Color – Desdemona 2 g 5,92 84,00 105,00 142,00 52 500,00/kg
104838 EFNY Lip Gloss – Aqualyne 6 ml 5,87 84,00 105,00 141,00 17 500,00/l
104839 EFNY Lip Gloss – Glissade 6 ml 5,87 84,00 105,00 141,00 17 500,00/l
104824 EFNY Lip Line & Shine – High Velocity 1 set 11,55 151,00 189,00 255,00 189,00/set
104825 EFNY Lip Line & Shine – Aero Dynamic 1 set 11,55 151,00 189,00 255,00 189,00/set
104829 EFNY Bronzing Powder – Utopia 7 g 22,06 288,00 360,00 486,00 51 428,57/kg
104841 EFNY Nail Lacquer 4 in 1 – Art Glass 4x4 ml 9,19 124,00 155,00 209,00 9 687,50/l 
106388 EFNY Kollektion 007-kort 5 st _ _ 33,00 _ 6,60/st 
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Amway
Partner Stores

Vi är stolta över att kunna presentera vårt samarbete med våra 
Partner Stores. Som ABO kan du få PV/AV på dina köp när du 
handlar genom våra Partner Stores som har ett stort sortiment 

av produkter och tjänster. Följ med på Amivo – där hittar du alla 
fina erbjudanden.
– Tänk på att du alltid ska beställa genom Amivo!

Partner ·Wine



SATINIQUE™  
hårbottenserum
En vårdande och långsiktig lösning 
för ditt hår och din hårbotten

Din hårbotten och ditt hår utsätts för många olika 
skador varje dag. Du har rätt till ett fylligt, kraftigt, 
glansigt och starkt hår!

Använd SATINQuE hårbottenserum för att:
– Tillföra näring – uppfriska
– Skydda – Återställa
– Tillföra fukt 

Skäm bort ditt hår i sommar – lägg till 
lite vetenskap och välbefinnande i din 
hårvårdsrutin.

SATINIQuE hårbottenserum 

101825 – 8 x 6 ml

Amway
Storbritannien • Republiken Irland • Holland • Belgien • Skandinavien 
Priser för alla produkter finns i prislistan.

Utgivare: Anki Brunell
AMAGRAM™ ges ut 10 gånger om året till  
alla ABO:er i Skandinavien av Communi cations 
Department of European Regional Marketing, 
St Annes House, Caldecotte Lake Drive, Calde-
cotte Business Park, Caldecotte, Milton Keynes, 
MK7 8JU, Storbritannien.  
Tel. +44 (0) 1908 629400.

Amway och andra produktnamn angivna med 
stora bokstäver eller fet stil är varumärken för 
Amway Corporation, Ada, Michigan, USA.
Amway (Europe) Limited är registrerat i 
Storbritannien. Amway Sverige, Box 270,  
201 22 Malmö. Tel. (08) 623 12 21  
Fax: (08) 623 17 21

© 2008 Amway (Europe) Ltd
© Upphovsrätt Amway (UK) Limited 2008. Eftertryck förbjudes.


