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6REVIJA ZA SAMOSTOJNE NOSILCE

POSLA IN STALNE KUPCE PLUS

AMWAY • SLOVENIJA

NOVA DIAMANTA TATJANA IN ZORAN GULIN



NOVA DIŠAVA ZA ŽENSKE

EKSOTIKA. TOPLINA. RAZKOŠJE.

Št. izdelka: 103702 – 50 ml 

ANTICIPATE™

Intense

Več o dišavah za ženske
in moške ter vonjih, ki
so na voljo, si lahko
preberete v brošuri
AMWAY Boutique.

Št. izdelka: 218205 

Intenzivna orientalska dišava
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Biti samostojni podjetnik je težko. Treba
je trdo delati. Potrebni sta predanost in
vztrajnost. In
seveda je za
uspeh vsakega
uspešnega posla
pomembno
tisto, kar se
dogaja v
zakulisju –
inovativni
izdelki, raziskave
trga, distribucija,
prisotnost na
internetu,
računovodstvo in seznam se še kar
nadaljuje.

Kako uspešni, mislite, bi bili samostojni
podjetniki, če ne bi imeli takšne
podpore?

Bi lahko poslovali brez računovodje ali
odvetnika? Bi lahko preživeli, če ne bi
nihče preizkusil njihovega izdelka ali če
se ne bi trudili za njegovo izboljšavo?
Kako dolgo bi uspevali, ne da bi naredili
neke vrste tržno raziskavo, reklamo ali
poslali v svet sporočilo o sebi? 

Ne prav dolgo.

Zato si podjetniki, pri katerih je temelj
njihovega poslovanja Amway, lahko
samo čestitajo. Ko postanete Amwayev

Samostojni nosilec posla, se s podpisom
Amwayeve vloge avtomatično povežete

tudi z
računovodji,
odvetniki,
raziskovalci trga,
strokovnjaki za
komunikacije,
znanstveniki – in
to je vse, kar
potrebujete za
uspeh.

Pomislite: vsak
dan se po vsem
svetu več kot

13.000 posameznikov – v proizvodnji,
upravi in distribuciji, na skupaj skoraj
milijon kvadratnih metrov površin –
posveča podpori vam – našim poslovnim
partnerjem.

To je pomembno delo in mi ga
jemljemo zelo resno. Tukaj smo, da vam
pomagamo. Poznamo izzive, ki se
pojavljajo pri vodenju posla, in smo tukaj
za vas, da vam jih pomagamo premagati
in proslavljamo z vami, ko delujete
dobro.

Nič nam ni pomembnejše od vašega
uspeha. Še naprej trdo delajte, bodite
predani in vztrajni. Mi bomo poskrbeli
za vse drugo.

Doug DeVos
President

Steve Van Andel
Chairman

Kaj je tako posebnega pri
Amwayevi priložnosti?
2. del - infrastruktura
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DOSEZITE SVOJE MOŽNOSTI

Sedaj je čas za

OBNOVITEV VAŠEGA AMWAYEVEGA POSLA
- še vedno po nižji ceni.

Več kot 3 milijone SNP-jev
vsako leto izbere obnovitev svojega Amwayevega posla*

in uporablja prednosti Amwayeve poslovne priložnosti.

Obnovitev 2007

Amwayeva poslovna priložnost je ena od najboljših priložnosti, ki vam pomaga doseči vaše zmožnosti. Vsak SNP mora
vsako leto obnoviti članstvo za Amwayev posel, ki velja od 1. januarja do 31. decembra.

Odločite se za obnovitev Amwayevega posla za leto 2007 do 31. decembra in imeli boste:
• še nadaljnjih 12 mesecev dostopa do Amwayeve poslovne priložnosti, vključno z nagradami, povezanimi s trženjem in

sponzoriranjem, ki izhajajo iz Amwayevega Plana prodaje in trženja ter številnih drugih nagrad in spodbud;
• možnost tržiti izdelke svojim strankam z dostopom do več kot 450 visoko kakovostnih izdelkov;
• redne informacije o najnovejših izdelkih in prodajnih spodbudah, prejemali boste najnovejše Amwayeve novice;
• še naprej boste deležni naše nenehne podpore in strokovnega znanja Amwaya in SNP-jev nad vami, ki vam bodo v

pomoč pri doseganju zastavljenih ciljev;
• dostop do poslovanja in vodenja Amwayevega posla prek spletne strani www.amway.si.

Izkoristite priložnost in do 31. decembra obnovite svoj posel po nižji ceni. Posel lahko še vedno obnovite po tem datumu,
a znesek obnovitve bo višji.

Kako lahko obnovite članstvo:
• preko internetne strani na www.amway.si,
• ob naročilu izdelkov po faksu, pošti ali elektronski pošti.

Obnovitev članstva 2007:
do 31. decembra od 1. januarja
6.600 SIT (27,54 EUR) 7.600 SIT (31,71 EUR)

Obvestilo: Če ste se Amwayu pridružili po 1. juliju 2006, vam za leto 2007 članstva 
ni treba obnoviti. Vaš posel je obnovljen do 31. decembra 2007.

* Obnovitev članstva po svetu leta 2005, Amway in Quixtar.



Jesen 2007 - Mauritius2

Jesen 2008 - New York3

Partnerska poslovna konferenca
evropskih Diamantov
Novi in ponovno kvalificirani Diamanti in višji SNP-ji, v
posameznem poslovnem letu, bodo vabljeni*, da se Amwayu
pridružijo na teh neverjetnih lokacijah ...

Obdobje kvalifikacije:
11. september 2005 – 31. avgust 2006 - kvalifikacije zaključene!
21. september 2006 – 31. avgust 2007
31. september 2007 – 31. avgust 2008

* Več informacij o nedenarnih nagradah in prodajnih spodbudah najdete na CD-ROM-u Programa za spodbujanje 
dodatnih aktivnosti 2006/2007 (SIP CD-ROM) ali pri vaši Platini. Vseh seminarjev in potovanj se lahko 
udeležite izključno na vabilo Amwaya in so v celoti odločitev podjetja.

...mi vam dva nova dajemo sedaj!

... nikoli ni prekmalu razmišljati o VELIKO!

Naši Diamanti, ki bodo leteli v Sydney,1

imajo dober razlog, da si zastavijo nove cilje ...

5poslovanje
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Dosežene kvalifikacije za Značke ustanoviteljev v Sloveniji in na Hrvaškem

ZNAČKA
USTANOVITELJEV
ZA PLATINE
2005/2006

prof. matematike in fizike
in dipl. oec

Renata Kožul Blaževski in Milan Blaževski, Hrvaška

ZNAČKA
USTANOVITELJEV
ZA PLATINE
2005/2006

trgovca

Vitomir in Vera Nešić, Hrvaška

ZNAČKA
USTANOVITELJEV
ZA PLATINE
2005/2006

dr. stomatologije in
dipl. inž. strojništva

Marina Radoš – Prizmić in Damir Prizmić, Hrvaška

ZNAČKA
USTANOVITELJEV
ZA PLATINE
2005/2006

univ. dipl. ekonomistka

Tea Rusjan, Slovenija

ZNAČKA
USTANOVITELJEV
ZA PLATINE
2005/2006

upokojenec in 
upravni tehnik

Stojan in Angela Šibila, Slovenija

ZNAČKA
USTANOVITELJEV
ZA PLATINE
2005/2006

ekonomska tehnica in
dipl. inž. strojništva

Slobodanka in Zvonko Škorić, Hrvaška
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Dosežene kvalifikacije za Značke ustanoviteljev v regiji Združene linije sponzorstva

Nataliya Yena
Ukrajina

Preden se je Nataliya seznanila z Amwayevim poslom, je
opravljala običajna dela – prodaja, javno gostinstvo, proizvodnja,
turizem, vendar ji nobeno od teh del ni prineslo željenega
rezultata. Primanjkovala sta ji stalni dohodek in stabilnost. Nataliya
je stremela k novi priložnosti in nekega jutra je zazvonil telefon in
povabili so jo na brezplačen seminar. 
Na seminarju so predstavili Amwayev posel, Nataliya je slišala
zgodbe uspešnih ljudi različnih narodnosti, barve kože, vernih,
nevernih, mladih, starih – in vsi so bili navdihnjeni z eno samo
idejo – iskanjem varnosti v prihodnosti skupaj z Amwayevim
poslom. Govorili so o nagradah, o potovanjih, ki jim jih je
omogočil Amway, zahvaljevali so se vodilnim za njihovo podporo
in pomoč. V njenih mislih se je odvijal boj, saj je bilo vse, kar je
slišala o poslu, v nasprotju s tistim, kar je do tedaj vedela o
poslovanju. Nataliya si je obljubila, da bo svoj prosti čas posvetila
Amwayevemu poslu in sledila podjetju ter priporočilom
sponzorjev. V času treh in pol mesecev je osvojila kvalifikacijo

Srebrnega samostojnega nosilca posla in ugotovila, da ne bo nikoli
odstopila od tega dela, saj je našla posel svojega življenja, ki ga je
toliko časa iskala! 
Nataliya ima dva otroka. Sin Anatoliy ima 21 let, hčerka Anna pa
14. Resnično sta Amwayeva otroka. Že od časa njunega otroštva
sta uporabljala čudovite izdelke, prebirala priporočljivo literaturo in
obiskovala seminarje. Odrasla sta v tem okolju, zato Nataliya ni
imela težkega dela prepričati ju, da je ta posel nekaj najboljšega.
Nataliyina hčerka se približuje polnoletnosti in že sedaj veliko
pomaga. Nataliyin sin pa vodi lasten posel in je že osvojil
kvalifikacijo Značka ustanoviteljev za Platine. Nataliya si želi deliti
svoje veselje z vami – 30. septembra se bo njen sin poročil s
čudovitim dekletom in hkrati poslovno partnerico Olgo. Obe z
Nataliyo sta presrečni, da sta se povezala ljubezen in najboljši
posel – Amway. Mlada zakonca bosta svoje poročno potovanje
preživela na križarjenju – Vodstvenem seminarju za ukrajinske
voditelje na Sredozemskem morju.

ZNAČKA USTANOVITELJEV ZA KRONO
2005/2006
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Dosežene kvalifikacije za Značke ustanoviteljev v regiji Združene linije sponzorstva

Vera Arkhipova in Oleksiy Mautanov
Ukrajina

Amwayev posel za Vero in Oleksiya ni predstavljal le začetek boljšega življenja. Izkazalo
se je, da sta našla odlično priložnost za izboljšanje zdravstvenega stanja hčerki, ki je bila
resnično bolna. 
Pred tem je Vera svojo poklicno pot utrjevala kot vzgojiteljica v vrtcu, Oleksiy pa kot
polkovnik obmejnih vojaških sil. Njuna slika prihodnosti je bila nejasna in neprestano sta
si zastavljala vprašanje: Kako si omogočiti boljše življenje? Bolezen njune petletne
hčerke ni dopuščala, da bi si ustvarila kariero ali pa prepotovala svet. Njun edini
življenjski cilj je bil ozdraviti hči, kar pa je bilo izvedljivo le v tujini. Vendar si Vera in
Oleksiy tega nista mogla privoščiti. Spoznala sta, da morata poiskati pomoč zunaj meja
lastne države. In pomoč se jima je ponudila, ko so ljudje začeli prepričevati Vero, naj se
udeleži Amwayevega seminarja. Slišala je zgodbe evropskih voditeljev, kar je nanjo
naredilo ogromen vtis.
Vera in Oleksiy sta sprejela odločitev svojega življenja. Odločila sta se za svobodo in
srečo in sedaj sta željna nuditi pomoč družinam in otrokom širom sveta. Je bilo

naporno? Da, včasih zelo naporno! Včasih sta morala pustiti otroke same doma in širiti Amwayev posel tudi v drugih mestih. Vendar sta
močno verjela, da bo prišel dan, ko bodo lahko vedno skupaj – potovali in uživali v srečnem družinskem življenju.
Vera in Oleksiy sta skupaj z ogromno skupino Diamantov in Smaragdov odličen primer ljudem, ki si želijo boljšega življenja. 
Hvala Amwayu za ponujeno priložnost potovati po svetu: na Mauritius, v Turčijo, na Sardinijo, v New York, Orlando, Paris, na Škotsko, v
London. 

ZNAČKA USTANOVITELJEV ZA DVOJNE DIAMANTE
2005/2006

Rachel in János Demeter
Madžarska

János in Rachel igrata pri oblikovanju Amway Madžarska in razvijanju mednarodnega
posla pomembno vlogo že več kot desetletje. Z zaupanjem v vodilne sta z vztrajnim
delom in marljivostjo osvojila veliko poslovnega znanja. Njuna aktivnost je priznana tudi
mednarodno: Janos je član Svetovalnega odbora evropskih Diamantov že od njegove
ustanovitve. 
»Negotovost in problemi našega sveta so naju motivirali, da sva poskusila in poiskala
točke varnosti. Želja vsakega je človeškost in transparentno vodenje, skrb, pozornost,
skupna pomoč in vse to lahko najdete pri Amwayu,« pravi Janos. »To je eden izmed
razlogov, zakaj je Amway lahko v gibanju. Vendar se Amway prav tako prilagaja
spremembam v svetu: tehnična razvitost dinamično napreduje, izbor izdelkov se širi in
posodablja, kakovost storitev in komunikacij se izboljšuje in prav ti novi elementi dajejo
rezultate in spremembe se izvajajo tako, da so ohranjajo Amwayeve izvirne vrednote.
Amwayeva temeljna načela so bila zgrajena na skali in ne na pesku. Prav ta stabilnost
privlači množice ljudi.«

»Z Rachel sva se vedno trudila, da bi svojim otrokom prikazala načrt. Čutiva, da nama je uspelo, saj sinovi že hrepenijo po lastnem
poslu. Vedno je lepo videti, ko starši sodelujejo s svojimi otroci. To je brezmejno zaupanje v Amwayev posel. Najina lestvica vrednot se
je pred leti spremenila: v ospredje so prišli družina, odgovornost, zaupanje, medtem ko je zaslužek počasi izgubil svojo vrednost.
Odgovornost je tisto, kar naju vodi k napredku. Želiva si zaslužiti Amwayevo zaupanje in predanost vodilnih. Sva daleč od nazadovanja
in ustavljanja. 
Le če imamo sanje, cilje in verjamemo vanje, bomo ostali uspešni.«

ZNAČKA USTANOVITELJEV ZA IZVRŠILNE DIAMANTE
2005/2006



NOV/DEC 06

Dosežene kvalifikacije za Značke ustanoviteljev v regiji Združene linije sponzorstva

Igor in Valeriya Haratin
Ukrajina

Če ne bi prišlo do obdobja »perestrojke«, se življenje Igorja in Valerie ne bi bistveno
razlikovalo od drugih tisočerih diplomantov pedagogike, zaposlenih kot učiteljev. Oba
sta z užitkom opravljala delo in bila prepričana, da je to poslanstvo njunega življenja.
Vendar jima učiteljski plači nista ravno pomenili odlične prihodnosti. Ko se jima je rodil
tretji otrok, sta bila pred velikim izzivom – morala sta izbirati med tem, kar bi rada
počela, in resno razmisliti o prihodnosti svoje družine. 
Igor je na začetku ustvarjanja lastnega posla doživel veliko vzponov in padcev. Valeriya
pa je zaradi majhnega otroka ostala doma in Igorju nudila moralno podporo. Njuno
življenje se je izboljšalo, imajo hišo, dva avtomobila in drugo. Amwayev posel se jima je
v trenutku usedel v srce. Igor in Valeriya sta spoznala, da so jima predstavili priložnost
za doseganje finančnih ciljev, prostega časa, in najpomembnejšega – skupnega dela,
gradnje družinskega posla in pomoči mnogim družinam doseči enako. Zadevo sta vzela
resno in zmagala. Igor rad ponavlja besede Winstona Churchilla: »Uspeh ni nikoli
dokončen, napaka ni nikoli usodna, samo pogum šteje.« Zato je to skupen moto

zakoncev Haratin in moto vseh tistih, ki gradijo prihodnost svojih družin skupaj z njima.

ZNAČKA USTANOVITELJEV ZA IZVRŠILNE DIAMANTE
2005/2006

Inna Polishchuk in Tetyana Kuzmenko
Ukrajina

»Željno sva iskali posel, kjer bi delo opravljali s srcem in bili odprti, radodarni in bi ga
znali opravljati. Našli sva Amway in posel je postal najin način življenja. Vsaka osebnost
ima v sebi odličen potencial in poglavitni cilj je, da se ga tudi izkoristi.« Inna je
diplomirala iz matematike, Tetyana iz inženirske tehnologije. 
»Dlje ko sva bili zaposleni v svoji stroki, bolj sva spoznavali, da leta bežijo mimo naju in
je čedalje manj možnosti, da bova nekoč živeli svoje sanje. Besede najinega sponzorja:
‘Imate priložnost spremeniti svoje življenje s pomočjo Amwayeve poslovne priložnosti,’
so zvenele kot poziv k dejanjem. Slediva korakom, načinu življenja in filozofiji najinih
sponzorjev, kar nama pomaga doseči najine cilje.« 
»Njuna preprosta pravila, ki jim lahko sledi vsakdo, so: prvič, to kar delamo, delamo z
ljubeznijo. Živimo svoja življenja skladno s podjetjem. Drugič, izbrali smo filozofijo
zdravega načina življenja, npr. filozofijo harmoničnega razvoja. Z razvojem voditelja v
sebi ne smete spregledati skladnosti med telesom in dušo. Skrb za svojo družino, SNP-
je v skupini in zase je nagrada, ki jo prejmete v zameno za iskren odnos, ki je za naju

daleč pomembnejši od kateregakoli dosežka. Prepričani sva, da je takšna oblika posla in odnosa ključna vrednosti za prihodnost.«

ZNAČKA USTANOVITELJEV ZA IZVRŠILNE DIAMANTE
2005/2006

Iryna in Taras Demkura
Ukrajina

Taras in Iryna živita v slikovitem mestu na zahodu Ukrajine. Preden sta spoznala Amway,
sta delala kot učitelja na šoli. Po poroki sta se soočila z življenjskimi težavami in odločila
sta se, da bosta svoj prosti čas namenila drugačnim zvrstem podjetništva. Z različnimi
občasnimi zaslužki si nista mogla zagotoviti stabilnosti in zaupanja v jutrišnji dan. 
Tarasa in Iryno so nekega večera povabili na Amwayev seminar, kjer so ju seznanili z
zamislijo novega obetajočega posla. Vedela sta, da obstaja priložnost za začetek novega
posla brez finančnega tveganja in z minimalnim kapitalskim vložkom. 
V poslu sta se osebnostno razvila, v Ukrajini imata neomejene zaslužke, potujeta po
svetu in spoznavata nove poslovne partnerje ter prijatelje. Po njunem mnenju je
zagotovilo za uspeh njunega posla vera v podjetje, v poslovno šolo, v sponzorsko linijo –
in zaupanje v njiju sama. Prepričana sta, da sta v Ukrajini v podjetju Amway našla
zanesljivega partnerja, ki je prevzel obveznost organizacije in obveščanja o novostih. Oba
se za svoj uspeh prav tako zahvaljujeta poslovni šoli in vodilnim v skupini, ki so nanju
prenesli leta izkušenj in oblikovanja osebnosti vodilnih. Življenjsko prepričanje družine

Demkura – organizirati svoj posel tako, da boste svobodni. Dosezite določeno raven finančne neodvisnosti in stabilnosti, izkoristite
priložnost, da lahko veliko ljudem pomagate, da postanejo boljši, srečnejši, z dobrim življenjskim standardom in uresničijo svoje sanje.

ZNAČKA USTANOVITELJEV ZA IZVRŠILNE DIAMANTE
2005/2006
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Dosežene kvalifikacije za Značke ustanoviteljev v regiji Združene linije sponzorstva

Enikö in dr. Dániel Göncz
Madžarska

S poslom sta začela ločeno in se spoznala prek njega. Enikö je opravljala delo kot
profesorica tujega jezika in bila zaposlena kot urednica revije. Želela si je nekaj več kot
njeni starši in všeč ji je bilo, da posel nudi finančno varnost. Všeč so ji postala sporočila in
vrednostni sistem Jima in Nancy Dornan. Skupaj s sodelavkami učiteljicami je poleti trdo
poprijela za delo in že prvi mesec dosegla stopnjo 21 %, nato pa v enem letu postala
Smaragd in se naslednje leto kvalificirala kot Diamant. Njena strast so bila potovanja. V
enem letu je bila v petindvajsetih različnih državah v hotelih s petimi zvezdicami. 
»Obožujem dejstvo, da se s poslom lahko premaknem kamorkoli želim: v Avstraliji sem
preživela štiri leta. Nato sem se preselila v ZDA, spoznala Daniela in se poročila v gradu.
Sedaj živiva na Madžarskem.«
Daniel je bil mlad specializant medicine na treh področjih. Še vedno brez avtomobila, brez
hiše. Resno se je lotil posla in v enem letu zgradil dve skupini. Nato je v ZDA štiri leta
študiral teologijo in se preživljal z zaslužki od posla. Sedaj pa svoji družini nudita nove

domove, oblačila, vitamine in čas. Na Madžarskem imata hišo z enajstimi sobami in notranjim bazenom, fitnes, francoskega kuharja,
stilista, notranjega oblikovalca, ... Za uspeh sta najbolj hvaležna Mitchu in Deidre Sala, njuni nasveti pa so: »1. imejte cilj, 2. učite se od
višjih kvalificiranih, 3. naredite to.« V enem letu se bo za vas vse spremenilo!

ZNAČKA USTANOVITELJEV ZA DIAMANTE
2005/2006

Adrian in Ioana Gutą
Romunija

»Zaposlena sva bila kot inženir in tehnik in verjela sva, da življenje pomeni dobro
zaposlitev, udobno stanovanje, varčen avtomobil, preživljanje časa s prijatelji ob koncih
tedna in dva tedna počitnic na morju.
S poslom sva se seznanila v težkem in bolečem trenutku življenja, ko sva po mnogih letih
dela v drugem poslu ugotovila, da za denar ni vredno prodati svoje duše. Že od samega
začetka sva svoje upe položila v Amwayevo poslovno priložnost in uvidela, da je to
najboljša priložnost, ki se nama je ponudila, in ponovno sva začela. 
Bila je težka, a čudovita pot, in sedaj uživava mnoge sadove in nagrade, ki nama jih ta
posel ponuja, in potovanje se nadaljuje ...
Spoznala sva, da je lahko uspeh le rezultat dobro organiziranega timskega dela. In
resnično sva srečna, da sva se odločila za to priložnost: za poslovnega partnerja sva izbrala
Amway in ne drugo podjetje, odločila sva se biti sponzor ljudem, ki so zvesti temu poslu,
in slediti načelom. Hvaležna sva za to. Sedaj živiva popolnoma drugačno življenje. In želiva

si še več. Cena, ki sva jo za to plačala, je bila visoka, vendar je nagrada prečudovita.«

ZNAČKA USTANOVITELJEV ZA DIAMANTE
2005/2006

Sergiy Kurilov in Tamara Kurilova
Ukrajina

»Srečne okoliščine dajo prijatelje, težke pa jih preizkušajo.« Zakonca Kurilov živita po tem
načelu – skupaj sta že več kot dvajset let. Njuno življenje je bilo polno ovir in preizkušenj. 
Tamara je bila zaposlena kot vodja oddelka nabave v enem od raziskovalnih inštitutov in
prav tako aktivna v družabnem življenju mesta, kjer zakonca živita. Sergiy pa je trdo delal
v tovarni in nikoli obupal nad iskanjem možnostji boljšega življenja za družino. Sedaj, po
mnogih letih, Sergiy pogosto ponavlja: »Usoda je bistvo vsake modre odločitve.« In
odločitev sta morala sprejeti, ko sta spoznala Amwayev posel. 
Aristotel je dejal: »Pokazatelj izkušenosti osebe je sposobnost poučevanja drugih.« Besede
opisujejo način njunega življenja, kjer se skupaj s stotinami poslovnih partnerjev učita
spoznati sama sebe, biti voditelja, spremeniti način življenja, doseči finančne cilje, imeti cilj
in ga doseči. 
Tamara in Sergiy o svojih sponzorjih vedno govorita hvalevredno, saj so jima predstavili to
čudovito priložnost. Ko sta se kvalificirala kot Diamanta, sta Kurilova mislila, da sta dosegla

vrh, a od svojih sponzorjev sta izvedela, da je to šele prvi korak.

ZNAČKA USTANOVITELJEV ZA DIAMANTE
2005/2006
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Laszló Németh in Irén Nagy Némethné
Slovaška

»Sem profesorica psihologije, delala sem kot pomočnica ravnatelja na srednji šoli in 16 let
sem pripravljala študente na vstop na pravne fakultete. Moj mož je profesor tehnike.
Imava dva sinova, stara 17 in 19 let, posel sva ustvarila tudi za njiju.
Zame predstavljata najpomembnejšo stvar večno učenje in osebna rast. V enem letu sva
se naučila humanitarnosti, hvaležnosti, poslušanja drugih in ljubezni vodilnih nad nama, 
kar nisva dobila v vseh teh letih dela na univerzi.
Zelo sva zadovoljna z doseženim in finančno samostojnostjo najinih partnerjev. Mnogo
najinih partnerjev je zgradilo celo večji posel, kot je najin, in na vse sva zelo ponosna.
Prednosti Amwayevega posla, kot so mirnost, harmoničnost in duševni mir, predstavljajo
večjo vrednost kot denar. Živiva čudovito, čisto, svobodno življenje in včasih dobim
občutek, kot da si tega nisva zaslužila. Zahvaljujeva se Amwayu za ponujeno priložnost,
vodilnim v skupini za vzor, ki nama ga nudijo. Vodilni v skupini in skupine pod nama so
danes najini najboljši prijatelji; in v čast nama je predstaviti najina odraščujoča sinova tej

vzorni družbi. Skupaj z Amwayem sva postala del čudovite mednarodne družine, živiva mirno, varno in spokojno življenje.«

ZNAČKA USTANOVITELJEV ZA DIAMANTE
2005/2006

Sissy-Petra in Alois Szuchar 
Madžarska

Korenine Aloisa in Sissy Petre Szuchar segajo na Dunaj, čeprav že več kot 20 let živita v
čudoviti soseski, obdani s hribovjem in jezerom, blizu Salzburga. Kot je enkrat dejala Nancy
Dornan, je naš izziv preseči dobro življenje z odličnim življenjem, kar lahko prinese veliko
razliko. Skoraj bi naredila to napako in bila zadovoljna samo z dobrim življenjem. Zahvala gre
Amwayu – zaslužki, ki sva jih pridobila kot kvalificirana Diamanta in Aloisova dobra plača, so
nama omogočili, da Alois nadaljuje svoje delo kot samostojni podjetnik in resnično se je
začelo dobro življenje. Sedaj se lahko posvetiva hčerki, staršem in hobijem, npr. krajšim
izletom, smučanju, igranju tenisa in golfa ter potovanjem. Spodbujena z mednarodnimi
priložnosti in močno skupino, sva odločena v najinem življenju narediti nekaj posebnega.
Hans in Eva Nusshold nista le najina prijatelja in sponzorja, temveč tudi najina vzornika.
Način, kako jima je uspelo združiti voditelje z Vzhoda in Zahoda, je resnično mojstrstvo. 
Lepo je prepotovati svet kot turist, še bolje pa je biti gost in spoznati domove gostiteljev
in v njih ARTISTRY, NUTRILITE in druge Amwayeve izdelke. Amway je najboljši način,

kako živeti čudovito življenje, saj je nekaj, kar lahko delimo z drugimi, in nikoli nismo popolnoma sami, tudi ko smo najbolj uspešni.

ZNAČKA USTANOVITELJEV ZA DIAMANTE
2005/2006

Yildiz in Murat Kurmali
Turčija

V toku življenja se ljudje prostovoljno odločajo o svoji prihodnosti. Stvari, ki se odvijajo v
sedanjosti, se odražajo tudi v prihodnosti. Seveda pa se način življenja v prihodnosti
opisuje s sanjami v sedanjosti. Če živite svojo prihodnost v svojih mislih, kot da se odvija v
sedanjosti, boste svoje ideale tudi dosegli.
»Ko sem imela 18 ali 20 let, sem sanjala o materialnih in duhovnih prednostih kvalifikacije,
ki sva jo dosegla v tem trenutku, in o letih z življenjskim sopotnikom Muratom Kurmalijem.
Življenje v boljših pogojih, potovanja po svetu, nuditi pomoč in solidarnost! Vse to sem
sedaj izkusila s partnerji v poslu. Nadaljujem s poslom, z vodilnimi v moji skupini, ki ne
opuščajo svojih sanj, skupaj dosegamo cilje in vsi čutijo enako. Bistvo uspeha Amwayeve
poslovne priložnosti je, da nudi priložnost vsem, da lahko dosežejo svoje sanje. Kadar danes
vprašamo ljudi o njihovih pričakovanjih v povezavi z delom, ugotovimo, da so razmišljanja
zelo podobna. Vsem je zanimivo dejstvo, da so lahko finančno popolnoma samostojni in
nevezani na čas. Prijeten občutek je, ko gradite posel s potrpežljivostjo, ko vidite učinke

vloženega dela, ko potujete na ekskluzivne destinacije, ko predstavite delo na računalniku otroku, ki mu bo to služilo v prihodnosti, ko
uskladite svoj čas s hobiji, medtem ko večina ljudi v istem času doživlja ponedeljkov sindrom, in se ne obremenjujete s prihodnostjo
svojega otroka ... Verjemite, dejali si boste: ‘Čudovito je, da sem to storil/a!’ in stavek Če bi vsaj ... boste izbrisali iz besedišča. 
Najlepše se zahvaljujem družini in krogu prijateljev, s katerimi skupaj gradimo posel, ki bo še širil pričakovanja v prihodnosti in vizije.
Zahvaljujem se tudi vsem Izvršilnim Diamantom v skupini in celotni družini Amwaya, ob kateri čutiva toplo skrb.«

ZNAČKA USTANOVITELJEV ZA DIAMANTE
2005/2006
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ZNAČKA
USTANOVITELJEV
ZA SMARAGDE
2005/2006

Elena in Laurentiu Băbuå, Romunija

ZNAČKA
USTANOVITELJEV
ZA SMARAGDE
2005/2006

Maryna in Anatoliy Andronatiy, Ukrajina

ZNAČKA
USTANOVITELJEV
ZA SMARAGDE
2005/2006

Eleonora Bignion in Raymund Horst, Romunija

ZNAČKA
USTANOVITELJEV
ZA SMARAGDE
2005/2006

Valentyna Bludova in Mykhaylo Bludov, Ukrajina

ZNAČKA
USTANOVITELJEV
ZA SMARAGDE
2005/2006

Melek F. Cerit, Turčija

ZNAČKA
USTANOVITELJEV
ZA SMARAGDE
2005/2006

Mioara in Stoian Ovidiu Galat, Romunija

ZNAČKA
USTANOVITELJEV
ZA SMARAGDE
2005/2006

Nataliya Gerasymenko, Ukrajina

ZNAČKA
USTANOVITELJEV
ZA SMARAGDE
2005/2006

Anatoliy Golovin in Svitlana Golovina, Ukrajina

ZNAČKA
USTANOVITELJEV
ZA SMARAGDE
2005/2006

Larisa Hadjiyeva in Rauf Huseynov, Ukrajina

ZNAČKA
USTANOVITELJEV
ZA SMARAGDE
2005/2006

Oksana in Volodymyr Hrabar, Ukrajina
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ZNAČKA
USTANOVITELJEV
ZA SMARAGDE
2005/2006

Hajnal in Csaba Jakab Benke, Romunija

ZNAČKA
USTANOVITELJEV
ZA SMARAGDE
2005/2006

Antonina Kordon, Ukrajina

ZNAČKA
USTANOVITELJEV
ZA SMARAGDE
2005/2006

Vira in Oleksandr Kovalyk, Ukrajina

ZNAČKA
USTANOVITELJEV
ZA SMARAGDE
2005/2006

Béla in Gizella Martonosi, Madžarska

ZNAČKA
USTANOVITELJEV
ZA SMARAGDE
2005/2006

Béla in Gizella Martonosi, Romunija

ZNAČKA
USTANOVITELJEV
ZA SMARAGDE
2005/2006

Yaroslav in Valentyna Pavlyuk, Ukrajina

ZNAČKA
USTANOVITELJEV
ZA SMARAGDE
2005/2006

Oleksandra in Valeriy Proskura, Ukrajina

ZNAČKA
USTANOVITELJEV
ZA SMARAGDE
2005/2006

Tetyana in Oleksandr Ryzhak, Ukrajina

ZNAČKA
USTANOVITELJEV
ZA SMARAGDE
2005/2006

Carmen Pop, Romunija

ZNAČKA
USTANOVITELJEV
ZA SMARAGDE
2005/2006

Semiha in Ugur Saracer, Turčija
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ZNAČKA
USTANOVITELJEV
ZA SMARAGDE
2005/2006

Rudolf in Helene Schaaf, Poljska

ZNAČKA
USTANOVITELJEV
ZA SMARAGDE
2005/2006

Yuriy Shelest, Ukrajina

ZNAČKA
USTANOVITELJEV
ZA SMARAGDE
2005/2006

Valeriy in Liudmila Shynkaryuk, Ukrajina

ZNAČKA
USTANOVITELJEV
ZA SMARAGDE
2005/2006

Dariusz in Katarzyna Świątkowscy, Poljska

ZNAČKA
USTANOVITELJEV
ZA SMARAGDE
2005/2006

Oksana in Viktor Sytnyuk, Ukrajina

ZNAČKA
USTANOVITELJEV
ZA SMARAGDE
2005/2006

Béla in Marján Piroska Torma, Madžarska

ZNAČKA
USTANOVITELJEV
ZA SMARAGDE
2005/2006

Andrea Tsap in Sándor Szabó, Madžarska

ZNAČKA
USTANOVITELJEV
ZA SMARAGDE
2005/2006

Vita Vigul, Ukrajina

ZNAČKA
USTANOVITELJEV
ZA SMARAGDE
2005/2006

Nataliya Yastremska in Viktor Us, Ukrajina

ZNAČKA
USTANOVITELJEV
ZA SMARAGDE
2005/2006

Igor in Yuliya Voskoboynyk, Ukrajina
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DIAMANTA
AVGUST

Tatjana in Zoran Gulin
Hrvaška

»VSE, KAR SI ZAMISLITE, LAHKO TUDI URESNIČITE.«
Močno sem prepričan v to idejo. Vedno nam je v življenju nudila
zatočišče, tudi takrat, ko se stvari niso odvijale tako, kot sva želela.
Zato sva vedno razvijala svojo domišljijo. Z Amwayevim poslom
sva se seznanila takrat, ko niti Tatjana niti jaz nisva bila zadovoljna
z načinom življenja, ki sva ga takrat živela. Tatjana je bila
računovodkinja in je vodila svoje podjetje, jaz pa sem bil zaposlen
kot dipl. inž. strojništva v zasebnem podjetju. Nikoli nisva bežala
stran od »veliko dela«, želela sva si le pobegniti od »premalo
rezultatov«.
Po udeležbi na večjem seminarju, kjer sva videla celotno sliko in
se seznanila s celotnim potencialom posla, sva se odločila. Pot do
kvalifikacije Diamanta ni bila preprosta, vendar je bila sladka.
Užitek v vsaki sekundi tega popotovanja do cilja, ki sva si ga
zastavila, odpravlja utrujenost in dvome. Skupaj z Amwayem –
podjetjem, ki nudi najboljšo poslovno priložnost na svetu, z
vrhunskimi izdelki in fantastičnim planom prodaje in trženja,
čudovito organizirano infrastrukturo in podporo, sva imela nekaj

neprecenljivega – sanjsko skupino. Skupino ljudi, kjer smo vsi
dihali »kot eno«. Zelo sva ponosna ne samo na stopnjo
kvalifikacije, ki sva jo dosegla, temveč tudi na skupino, ki je rastla
in se oblikovala v tem procesu. Skupina ima takšne voditelje, da bi
jih lahko katerakoli organizacija za kadre lahko našla le s
povečevalnim steklom. Prepričana sva, da bodo sledili najini poti in
se tudi oni kvalificirali za Diamanta. Uživala bova pri tem, ko jim
bova pomagala, tako kot so oni pomagali nama. Zelo verjameva v
voditelje v najini skupini. Najin mentor, Diamant Vladimir Popovič,
je vedno verjel v naju. S sijajno podporo in potrjenim planom sva
bila »obsojena« na uspeh. Pri druženju z uspešnimi ljudmi, kot je
najin mentor, sva osvajala načela uspeha, ki nedvomno pripeljejo
do rezultata.
Ni še ni konec. Cilji so pogonsko gorivo najinega življenja in mu
dajo tisti žar, ki ga nič drugega ne more nadomestiti. Skupaj z
mentorjem bova pripravila načrt novih poslovnih ciljev in ponovno
uživala na novem popotovanju.



Dosežki SNP-jev v Sloveniji in na Hrvaškem

SREBRNA SAMOSTOJNA
NOSILCA POSLA
SEPTEMBER

diplomirani informatik in
fizioterapevtka

Eduard in Kristina Dobrenić, Hrvaška

SEPTEMBER12 %

Milan in Branka Čečavac

SEPTEMBER9 %

Miran in Lidija Plešivčnik

Bi bilo 7.500 SIT zaslužka mesečno dovolj?
Če je vaš odgovor pritrdilen, si ustvarite trdne temelje in
redno mesečno dosegajte stalno točkovno vrednost (TV), in
zaslužek je lahko vaš.

Program osebne dejavnosti* vam omogoča nagrade od dneva,
ko začnete z Amwayevim poslom. Tržite izdelke in
sponzorirajte druge, da začnejo s svojim Amwayevim poslom,
in že boste na poti k doseganju osebnih ciljev.

Kvalifikacija:
Če redno mesečno dosegate vsaj 100 TV, vsaj tri mesece
zapored, se nagrada izplača oz. odobri glede na višino osebne
TV v četrtem zaporednem mesecu.

in objava v reviji Amagram!

* Glede podrobnosti o kriterijih za kvalifikacijo in primerov, kako lahko v poslovnem
letu dosežete kvalifikacijo v Programu osebne dejavnosti, se obrnite na Platino
nad vami, Amway Slovenija ali obiščite uradno Amwayevo spletno stran.

** Zaradi tečajnih razlik in poenostavljenih izračunov zaslužka smo v preteklosti
uporabljali zaokrožena zneska. Od 1. januarja bo znesek izplačil oziroma popustov
poenoten z izplačilnimi vrednostmi v evrih, določenih na evropskem nivoju.

Točkovna vrednost
100–199,99 TV
200 TV in več

Izplačilo/popust
2.500 SIT (10 C=)**
7.500 SIT (30 C=)**

PLATINI
AVGUST

prof. soc. pedagog in
akademski slikar – grafik

Jelena Šuk Ceronja in Tomislav Ceronja, Hrvaška
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Nataliya Yena
Ukrajina

»Nikoli ne izgubite upanja, da boste nekoč lahko živeli boljše
življenje. Verjemite vase in v svojo moč. Verjemite podjetju,
sponzorjem in ljudem v skupini pod vami. Želim vam ljubezen v
družini, človečnost in prizadevnost. Ljubite sebe in vedite, da si
zaslužite boljše življenje, blagoslov in uresničitev vaših najglobljih
želja,« pravi Nataliya.
Nataliya je s poslom začela na veliko, s čudovito veliko
predstavitvijo v eni izmed konferenčnih sob. V roke je vzela vizitke
strank pomembnejših podjetij, jih poklicala po telefonu in povabila
približno 1000 ljudi. Ob dogovorjenem času je Nataliya vstopila v
konferenčno sobo, in tam sta bili le dve osebi – voznik taksija in
njegova žena, ki mu je zabičala, da mu ne bo plačala, dokler ne
bo v celoti slišala predstavitve. Ko jima je Nataliya plačala, ju nikoli
več ni videla. Sama je stala sredi prazne sobe, solze so ji polzele
po licu in v mislih si je ponavljala: »Ali resnično nihče ne bo prišel
in se pridružil tej priložnosti?« Nataliya se je razjezila in si rekla:
»Ne, ti, ki nisi prišel na mojo predstavitev, ne boš vplival na mojo

odločitev, saj bo moja odločitev vplivala na mojo prihodnost,
naučila se bom korektno graditi posel!« In rutinsko delo se je
začelo: vsak dan si je postavila marketinški načrt o prostoru in
ljudeh, predstavitvah ob koncih tedna in vedno je predstavitev
začela z besedami: »Ste svobodni in živite v svobodni državi. In
odločitev je vaša – ali želi biti potrošnik ali poslovni partner?« In
skozi vsa ta leta je bilo organiziranih na ducate seminarjev, na
katerih so ljudje sprejemali odločitve o spremembah svojega
življenja, povezanih s poslom. Nataliya je resnično vesela, da je
dobila priložnost spoznati vodilne, ponosna je na ljudi v skupini
pod seboj in ni je strah besed – podjetje mojih sanj. 
Nataliya ima dva otroka. Sin Anatoliy ima 21 let, hčerka Anna pa
14. Resnično sta Amwayeva otroka. Že od časa njunega otroštva
sta uporabljala čudovite izdelke, prebirala priporočljivo literature in
obiskovala seminarje. Nataliyina hčerka se približuje polnoletnosti
in že sedaj veliko pomaga. Nataliyin sin pa vodi lasten posel in je
že osvojil kvalifikacijo Značko ustanoviteljev za Platine.

KRONSKA AMBASADORKA
APRIL
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Vera Arkhipova in Oleksiy Mautanov
Ukrajina

Vera in Oleksiy sta se udeležila srečanja za Izvršilne Diamante v
Londonu, takoj po potepanju po Škotski. Z Amwayevim
predstavnikom sta se srečala na poti z letala. Poleg je stala
množica ljudi v črnih oblekah – bili so vozniki. Našla sta svoje ime
in v naslednjih tridesetih minutah sta se z drugimi Izvršilnimi
Diamanti z avtomobili Mercedes 600 zapeljala po zabavnih ulicah
Londona do antičnega hotela Lanesborough. To je najbolj znan in
drag hotel v Londonu. Za sobo, ki jo je najel Amway za Vero in
Oleksiya, so odšteli 1000 funtov (2000 ameriških dolarjev) na
noč. V tem hotelu se pogosto nastanijo zelo znane osebnosti, tudi
člani kraljevih družin. Morda je resnično težko dojeti, kaj pomeni
razkošje, če še niste bili v hotelu Lanesborough. Zato morda
podjetje Amway ni niti pomislilo, kakšno neverjetno presenečenje
so pripravili za Vero in Oleksiya. 
Ves čas nastanitve se je Vera prepričevala, da to niso sanje – to je
resničnost. Njuni sponzorji, kraljevi gradovi na Škotskem in zakladi
britanskega kraljestva, lov s sokoli in najbolj čudovite restavracije v
Londonu, nakupovanje na aveniji Piccadilly in v Harrodsu, sedeži v

VIP-loži na teniškem turnirju v Wimbledonu in pokal zmagovalca
Federerja, vse na dosegu ene roke.
Ampak podjetje Amway jima je pripravilo nekaj posebnega.
Vsakič, ko sta se Vera in Oleksiy vrnila v sobo, so ju na postelji
čakala Amwayeva darila. S posebnimi občutki sta Vera in Oleksiy
odpirala darila, vzela ven dežnike ali okrasne steklenice, daljnogled
ali bele puloverje z logotipom Wimbledona. In v tem trenutku se
je Vera počutila kot mala deklica iz pravljice. 
»Prvič v življenju sem se počutila kot majhno dekletce, saj je bil
zame v otroštvu najsrečnejši dan tisti, ko je bil moj oče trezen,«
pravi Vera. »Sedaj sva Kronska ambasadorja in zasluživa veliko
denarja. Vendar ve, da se zgodbe ne da kupiti. Ne bo zgodba.
Zgodba je lahko le darilo.«
»Ali ima moje delo resnično takšno vrednost?« se sprašuje Vera.
»Sem naredila nekaj posebnega za podjetje Amway, saj z menoj
ravnajo kot s kraljico? Saj sem samo prebirala plane, poslušala sem
očitke in poniževanja, a namesto tega imam danes resnične
prijatelje. In usmerjam se k zaupanju v podjetje Amway ...«

KRONSKA AMBASADORJA
JUNIJ



NOV/DEC 06

Dosežki SNP-jev v regiji Združene linije sponzorstva v poslovnem letu 2005/2006

Valeriya in Igor Haratin
Ukrajina

Če ne bi prišlo do obdobja “perestrojke”, se življenje Igorja in Valerie ne bi bistveno
razlikovalo od drugih tisočerih diplomantov pedagogike, zaposlenih kot učiteljev. Oba
sta z užitkom opravljala delo in bila prepričana, da je to poslanstvo njunega življenja.
Vendar jima učiteljski plači nista ravno pomenili odlične prihodnosti. Ko se jima je rodil
tretji otrok, sta bila pred velikim izzivom – morala sta izbirati med tem, kar bi rada
počela, in resno razmisliti o prihodnosti svoje družine. 
Igor je na začetku ustvarjanja lastnega posla doživel veliko vzponov in padcev. Valeriya
pa je zaradi majhnega otroka ostala doma in Igorju nudila moralno podporo. Njuno
življenje se je izboljšalo, imajo hišo, dva avtomobila in drugo. Amwayev posel se jima je
v trenutku usedel v srce. Igor in Valeriya sta spoznala, da so jima predstavili priložnost
za doseganje finančnih ciljev, prostega časa, in najpomembnejšega – skupnega dela,
gradnje družinskega posla in pomoči mnogim družinam doseči enako. Zadevo sta vzela
resno in zmagala.
Igor rad ponavlja besede Winstona Churchilla: »Uspeh ni nikoli dokončen, napaka ni

nikoli usodna, samo pogum šteje.« Zato je to skupen moto zakoncev Haratin in moto vseh tistih, ki gradijo prihodnost svojih družin
skupaj z njima.

DVOJNA DIAMANTA
JULIJ

Taras in Iryna Demkura
Ukrajina

Taras in Iryna živita v slikovitem mestu na zahodu Ukrajine. Preden sta spoznala
Amway, sta delala kot učitelja na šoli. Po poroki sta se soočila z življenjskimi težavami
in odločila sta se, da bosta svoj prosti čas namenila drugačnim zvrstem podjetništva. Z
različnimi občasnimi zaslužki si nista mogla zagotoviti stabilnosti in zaupanja v jutrišnji
dan. 
Tarasa in Iryno so nekega večera povabili na Amwayev seminar, kjer so ju seznanili z
zamislijo novega obetajočega posla. Vedela sta, da obstaja priložnost za začetek novega
posla brez finančnega tveganja in z minimalnim kapitalskim vložkom. 
V poslu sta se osebnostno razvila, v Ukrajini imata neomejene zaslužke, potujeta po
svetu in spoznavata nove poslovne partnerje ter prijatelje. Po njunem mnenju je
zagotovilo za uspeh njunega posla vera v podjetje, v poslovno šolo, v sponzorsko linijo
– in zaupanje v njiju sama. Prepričana sta, da sta v Ukrajini v podjetju Amway našla
zanesljivega partnerja, ki je prevzel obveznost organizacije in obveščanja o novostih.
Oba se za svoj uspeh prav tako zahvaljujeta poslovni šoli in vodilnim v skupini, ki so

nanju prenesli leta izkušenj in oblikovanja osebnosti vodilnih. 
Življenjsko prepričanje družine Demkura – organizirati svoj posel tako, da boste svobodni. Dosezite določeno raven finančne
neodvisnosti in stabilnosti, izkoristite priložnost, da lahko veliko ljudem pomagate, da postanejo boljši, srečnejši, z dobrim življenjskim
standardom in uresničijo svoje sanje.

DVOJNA DIAMANTA
JULIJ
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Inna Polishchuk in Tetyana Kuzmenko
Ukrajina

»Željno sva iskali posel, kjer bi delo opravljali s srcem in bili odprti, ki je aktivno
prijazen in primeren. Našli sva Amwayev posel in postal je najin način življenja,« pravita
Inna in Tetyana. 
Vsaka osebnost lahko pride do izraza in poglavitni cilj je doseči to. Inna ima v rokah
diplomo iz matematike in Tetyana diplomo z inženirske tehnologije. Dlje ko sva bili
zaposleni v tem, iz česar sva tudi diplomirali, bolj sva razumeli, da leta bežijo mimo
naju in ostaja čedalje manj časa, da bova nekoč živeli svoje sanje. Besede najinega
sponzorja: ‘Imate priložnost spremeniti svoje življenje s pomočjo Amwayeve poslovne
priložnosti,’ so zvenele kot besede akcije. Slediva korakom, načinu življenja in filozofiji
najinih sponzorjev, kar nama pomaga doseči najine cilje.« 
»Vsakič, ko pridobiva novega člana, postaneva sponzorja, se zavedava, da to pomeni
odgovornost do osebe, njegovega srečnejšega življenja in vodenja posla,« sta prepričani
Inna in Tetyana.
Njihova pravila so preprosta in vsakdo jim lahko sledi. Prvič, to kar delamo, delamo z

ljubeznijo. Živimo svoja življenja skladno s podjetjem. Drugič, izbrali smo filozofijo zdravega načina življenja, kot na primer: filozofija
harmoničnega razvoja. Z razvojem voditelja v sebi ne smete spregledati skladnosti telesa in duše. 
Skrb za svojo družino, SNP-je in samega sebe je nagrada, ki jo prejmete v zameno za iskren odnos, ki je daleč pomembnejši od
kateregakoli dosežka. Prepričani sva, da je takšna oblika posla in odnosa središče vrednost vašega življenja.

DVOJNA DIAMANTA
JULIJ

Sergiy Kurilov in Tamara Kurilova
Ukrajina

»Srečne okoliščine dajo prijatelje, težke pa jih preizkušajo.« Zakonca Kurilov živita po
tem načelu – skupaj sta že več kot dvajset let. Njuno življenje je bilo polno ovir in
preizkušenj. 
Tamara je bila zaposlena kot vodja oddelka nabave v enem od raziskovalnih inštitutov
in prav tako aktivna v družabnem življenju mesta, kjer zakonca živita. Sergiy pa je trdo
delal v tovarni in nikoli obupal nad iskanjem možnosti boljšega življenja za družino.
Sedaj, po mnogih letih, Sergiy pogosto ponavlja: »Usoda je bistvo vsake modre
odločitve.« In odločitev sta morala sprejeti, ko sta spoznala Amwayev posel. 
Aristotel je dejal: »Pokazatelj izkušenosti osebe je sposobnost poučevanja drugih.«
Besede opisujejo način njunega življenja, kjer se skupaj s stotinami poslovnih partnerjev
učita spoznati sama sebe, biti voditelja, spremeniti način življenja, doseči finančne cilje,
imeti cilj in ga doseči. 
Tamara in Sergiy o svojih sponzorjih vedno govorita hvalevredno, saj so jima predstavili
to čudovito priložnost. Ko sta se kvalificirala kot Diamanta, sta Kurilova mislila, da sta

dosegla vrh, a od svojih sponzorjev sta izvedela, da je to šele prvi korak.

IZVRŠILNA DIAMANTA
MAJ
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Anatoliy Golovin in Svitlana Golovina
Ukrajina

Svitlana je diplomantka kijevskega Inštituta za trgovino. Preden se je priključila
Amwayevemu poslu, je bila zaposlena kot vodja računovodstva v večji vojaški
organizaciji. S pridružitvijo Amwayu je začela živeti svoje sanje iz otroštva. Nastanek
uspešnega posla da priložnost za življenje, o katerem sanjaš. Ne samo zanjo, ampak
tudi za otroke, starše in seveda njenega moža. »Življenje je vsakemu posamezniku
dano samo enkrat in doseči uspeh je zelo redka priložnost. Če ste Diamant pri
Amwayu, ste že dosegli nek uspeh v življenju,« pravi Svitlana. 
Anatoliy je rezervni poročnik. Dan, ko je spoznal Amway, je bil najsrečnejši dan
njegovega življenja. 
Vodilni v skupini so ju naučili poslovati z Amwayem, prepričali so ju o gradnji posla in
pokazali pravo pot. Zahvaljujoč učiteljem, sta se Svitlana in Anatoliy v enem mesecu
kvalificirala kot Srebrna Samostojna nosilca posla, v šestih mesecih kot Platini in v dveh
letih in petih dneh kot Diamanta. Do vodilnih v skupini gojita posebno spoštovanje. 
Svitlana in Anatoliy sta prepričana, da je Amwayev posel za tiste, ki se cenijo, ki imajo

višje mnenje o sebi in za tiste, ki so naveličani živeti vsakdanje, turobno življenje.

IZVRŠILNA DIAMANTA
AVGUST

Sissy-Petra in Alois Szuchar
Madžarska

Korenine Aloisa in Sissy Petre Szuchar segajo na Dunaj, čeprav že več kot 20 let živita v
čudoviti soseski, obdani s hribovjem in jezerom, blizu Salzburga. Kot je enkrat dejala
Nancy Dornan, je naš izziv preseči dobro življenje z odličnim življenjem, kar lahko
prinese veliko razliko. Skoraj bi naredila to napako in bila zadovoljna samo z dobrim
življenjem. Zahvala gre Amwayu – zaslužki, ki sva jih pridobila kot kvalificirana
Diamanta in Aloisova dobra plača, so nama omogočili, da Alois nadaljuje svoje delo kot
samostojni podjetnik in resnično se je začelo dobro življenje. Sedaj se lahko posvetiva
hčerki, staršem in hobijem, npr. krajšim izletom, smučanju, igranju tenisa in golfa ter
potovanjem. Spodbujena z mednarodnimi priložnosti in močno skupino, sva odločena v
najinem življenju narediti nekaj posebnega. Hans in Eva Nusshold nista le najina
prijatelja in sponzorja, temveč tudi najina vzornika. Način, kako jima je uspelo združiti
voditelje z Vzhoda in Zahoda, je resnično mojstrstvo. 
Lepo je prepotovati svet kot turist, še bolje pa je biti gost in spoznati domove gostiteljev
in v njih ARTISTRY, NUTRILITE in druge Amwayeve izdelke. Amway je najboljši način,

kako živeti čudovito življenje, saj je nekaj, kar lahko delimo z drugimi, in nikoli nismo popolnoma sami, tudi ko smo najbolj uspešni.

IZVRŠILNA DIAMANTA
AVGUST

Enikö in dr. Dániel Göncz
Madžarska

S poslom sta začela ločeno in se spoznala prek njega. Enikö je opravljala delo kot profesorica
tujega jezika in bila zaposlena kot urednica revije. Želela si je nekaj več kot njeni starši in všeč
ji je bilo, da posel nudi finančno varnost. Všeč so ji postala sporočila in vrednostni sistem Jima
in Nancy Dornan. Skupaj s sodelavkami učiteljicami je poleti trdno poprijela za delo in že prvi
mesec dosegla stopnjo 21 %, nato pa v enem letu postala Smaragd in se naslednje leto
kvalificirala kot Diamant. Njena strast so bila potovanja. V enem letu je bila v petindvajsetih
različnih državah v hotelih s petimi zvezdicami. »Obožujem dejstvo, da se s poslom lahko
premaknem kamorkoli želim: v Avstraliji sem preživela štiri leta. Nato sem se preselila v ZDA,
spoznala Daniela in se poročila v gradu. Sedaj živiva na Madžarskem.«
Daniel je bil mlad specializant medicine na treh področjih. Še vedno brez avtomobila,
brez hiše. Resno se je lotil posla in v enem letu zgradil dve skupini. Nato je v ZDA štiri
leta študiral teologijo in se preživljal z zaslužki od posla. Sedaj pa svoji družini nudita
nove domove, oblačila, vitamine in čas. Na Madžarskem imata hišo z enajstimi sobami
in notranjim bazenom, fitnes, francoskega kuharja, stilista, notranjega oblikovalca, ... Za

uspeh sta najbolj sta hvaležna Mitchu in Deidre Sala, njuni nasveti pa so: »1. imejte cilj, 2. učite se od višjih kvalificiranih, 3. naredite to.«
V enem letu se bo za vas vse spremenilo!

IZVRŠILNA DIAMANTA
AVGUST
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Marek in Izabela Bujwiccy
Poljska

Amwayev posel za Izabelo in Mareka ne predstavlja le posel in vir spodobnega zaslužka,
temveč tudi zanimiv način življenja za njiju in njuni hčerki – Marto in Adrianno. Radi
potujejo in vsako leto odkrijejo nova, čudovita mesta sveta. Vsi člani družine imajo radi
glasbo in šport. Hčerki sta zelo prizadevni, odprti za nove zamisli in iz izkušenj staršev sta
se naučili, da če si nekaj zelo želiš in delaš, da bi to tudi dosegel, to tudi dobiš!
Optimizem in odprtost – to sta dve vrednoti, ki ju Izabela in Marek zelo cenita. Prav zato
sta se oba odločila za študij v tujini in nato sta bila pripravljena začeti Amwayev posel s
polno paro. Delujeta v šestnajstih različnih državah, skupaj s tisočemi Platinami in
mnogimi Diamanti. Odločnost in zvestoba pa sta dve vrednoti, ki ju najbolje cenita pri
svojih poslovnih partnerjih. »Če srečate ljudi, ki imajo enako mišljenje kot vi, je
komunikacija z njimi preprosta, kljub različni narodnosti, kulturi in jeziku.«
V letih gradnje Amwayevega posla sta Izabela in Marek razvijala ne samo mednarodni
posel, temveč sta se tudi izobraževala in osebnostno razvijala. Sedaj, ko vesta, kako doseči

kvalifikacijo Diamanta, bosta s svojim znanjem spodbujala tudi svoje partnerje. 

DIAMANTA
MAJ

Efimia in Iurii Aghenie
Romunija

Preden sta začela z Amwayevim poslom, sta bila Iurii in Efimia zaposlena kot inženir in
učiteljica. Iurie je imel takrat klasičen posel, Efimia pa je iskala poslovno priložnost, s
katero bi si izboljšala življenje brez tveganj in stresa. Ponavadi se nenavadne stvari ne
zgodijo ob pravem trenutku in prav zaradi tega je bila Efimia na začetku edina, ki je
sprejela ta izziv. Iiuri se je Efimii pridružil po enem izmed seminarjev, kjer so mu jasno
prikazali prihodnost in edinstveno okolje svobodnih in ljubečih ljudi. Kasneje je posel
postal temelj družine, ne samo finančno, temveč tudi družbeno, in zaupanje ter podpora
vodilnih v skupini ju je vodila do uspeha. 
»Skupaj s to priložnostjo sva odkrila resnične vrednote življenja in sedaj živiva polno
življenje. Z izborom prave smeri v življenju ste lahko nagrajeni: če boste pomagali mnogim
ljudem doseči njihove cilje, boste lahko izpolnili vse svoje sanje.«
»Okolje se nama je zdelo zanimivo, ne samo zaradi finančnega uspeha, ampak zaradi
razvoja osebnosti in ureditve željene finančne stabilnosti.«

DIAMANTA
JUNIJ

Oleksandr in Tetyana Ryzhak
Ukrajina

Oleksandr in Tetyana sta dalj časa iskala poslovno priložnost, ki bi njuni družini dopuščala
ustvariti najboljši življenjski slog. Takoj ko sta slišala za Amwayev poslovni načrt, sta vedela,
da je to njun sanjski posel – iskrenost, etičnost in zaslužek brez omejitev. Prek sodelovanja
z Amwayem sta Oleksandr in Tetyana postala samozavestnejša glede prihodnosti in
svobodnejša. Njun cilj je pomagati čim večjemu številu ljudi pri doseganju njihovih sanj in
prepričana sta, da prav Amway nudi to priložnost.

DIAMANTA
JUNIJ
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Marianna in Oleg Shcherbak
Ukrajina

Marianna in Oleg Shcherbak živita v mestu Mukachevo, v okrožju Karpatov, v Ukrajini.
Imata hčerko Valeriyo. Marianna je diplomirana poslovodkinja, Oleg pa farmacevt, ki je
svoj čas opravljal delo vodje lekarne. 
Od prvega dne, ko sta slišala za Amwayev posel, je vdrl v njuna življenja kot orkan
dogodkov in občutij. Poslovni sestanki, seminarji, znatna podpora sponzorjev so
izoblikovali vodstvene sposobnosti para in tako njima kot tudi skupini dali vero v
sposobnosti skupine. Dandanes si Mariana in Oleg ne predstavljata življenja brez tega
posla, ki ponuja njunim prijateljem in družini toliko možnosti.
Znan citat W. Goetheja: »Le tisti ljudje, ki se dnevno borijo za življenje in svobodo, si
zaslužijo živeti,« opisuje položaj družine in njunih partnerjev.

DIAMANTA
JUNIJ

Oksana in Viktor Sytnyuk
Ukrajina

Oksana in Viktor pravita: »V najinem življenju ni odločitve, ki bi nama prinesla tako
opazne spremembe in osvetlila najina življenja kot stik z Amwayem.«
Vsaka mlada družina začne samostojno življenje prepričana, da boljši dnevi prihajajo v
prihodnosti. Z Amwayevim poslom sta se seznanila v internatu za otroke s slušnimi
težavami. Niti majhne sobe, niti nizki zaslužki ju niso navdušili, da bi si zgradila velike
načrte za prihodnost. Vendar sta vsak dan ob opazovanju otrok s posebnimi potrebami
ugotovila, kako so srečni že zato, da lahko živijo. Družina se je naučila, kako se ne
pritoževati zaradi težav in kako iti naprej.
Celodnevno delo v šoli jima je dalo misliti o izboljšanju finančnega stanja in drugačnem
življenju. Spoznala sta, da ne bosta ničesar spremenila, dokler se ne bosta spremenila
sama. Že od samega začetka sta Oksana in Viktor čutila, da se z uporabo Amwayevih
izdelkov izboljšuje tudi kakovost njunega življenja. Spoznala sta se z Amwayevim planom
prodaje in trženja in z vodilnimi iz skupine, ki so jima pokazali, kako vpeljati znanje v

življenje. Amwayev posel razumeta kot posebno znanost o ljudeh in kakovostnih izdelkih ter sta popolnoma prepričana, da od trenutka,
ko sprejmeš odločitev, postaneš borec za čudeže.

DIAMANTA
JUNIJ

Antonina Kordon
Ukrajina

Takoj, ko se je Antonina seznanila z Amwayevim poslom, je bila odločena, da bo
sodelovala s podjetjem. Počutila se je tako, kot da bi na to priložnost čakala vse svoje
življenje. Posel brez omejitev, posel, ki daje možnost lastne odločitve, načrtovanja
dosežkov in ustvarjanja lastne poslovne organizacije. Antonina želi, da bi vsakdo razumel
globino posla in njegovo pomembnost. Gre za čudovito združenje ljudi – poslovno
organizacijo, kjer je vsak deležen ljubezni, podpore, prepoznavnosti, spoštovanja in
občutka zmagovalca. Ljudje imajo priložnost učenja, komuniciranja in harmonične
skladnosti z drugimi. Skupaj ustvarjajo svoj svet, hkrati pa tudi vsak svojega. Za Antonino
je zelo pomembno, da oseba premisli o teh vprašanjih: Kako naprej? Katera je tvoja pot?
Kaj boš dosegel v prihodnosti in kaj si pustil za seboj v preteklosti? Kaj boš vložil v zaklad
večnosti?
Verjame v človeškost, trdno voljo in varnost uspeha organizacije, svoje prijatelje –
posameznike znotraj njene skupine. Po njenem mnenju najpomembnejša stvar v življenju

ni strah pred prihodnostjo, temveč ljubiti jo in iti naprej!

DIAMANT
JULIJ
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Ileana in Georgel Olaru
Romunija

Ileana je diplomantka prava in George je vojaški polkovnik. Preden sta se seznanila z
Amwayevo poslovno priložnostjo, sta pogosto razmišljala o prihodnosti v naslednjih
desetih letih, vendar ne s finančnega stališča, temveč kot o osebnih dosežkih. 
Ko sta spoznala marketinški načrt, sta v trenutku vedela, da je čas, da prevzameta nadzor
nad svojim življenjem, se odločita, v katero smer kreniti, in to tudi naredita.
»Naučila sem se, da je uspeh potovanje in ne razdalja in da je pomembno podati se na to
potovanje s sebi drago osebo, v upanju, da postanete resnični voditelji.
Ni lepšega kot videti ljudi, kako izboljšujejo svoja življenja in premoščajo finančne težave,
ali svojim otrokom omogočijo možnost študija, si kupijo sanjski avto ali hišo, postanejo
dobri starši, ali razvijejo osebni ponos in zaupanje.
Resnična vrednota tega posla ni denar, ki vam ga prinaša, temveč oseba, kakršna morate
postati, da pridete do tega zaslužka. Motivacija, učenje in vzorniki so nam pokazali pot,
kako reči da lastnim potencialom. Naučila sva se zahtevati in odkrila sva najboljšo

prednost tega posla – svobodo biti drugačen od drugih.«

DIAMANTA
JULIJ

Dragoå in Elena Floroiu
Romunija

Tako Elene kot tudi Dragos sta inženirja. Imata otroka, ki sta študenta. S poslom sta začela
pred devetimi leti, in sicer za polovični čas.
»Hvaležna sva vodilnim v skupini nad nama, še posebej družini Baluka in Nusshold.
Ponosna sva na najine partnerje in na skupna potovanja, ki nam jih je omogočilo podjetje.
Hvaležna sva Jayu Van Andlu in Richu DeVosu za priložnost, ki sta jo svetu ponudila, in
zahvaljujeva se vsem zaposlenim za izredno partnerstvo, ki ga nudijo. 
Veliko znanja sva osvojila tudi na vseh seminarjih in s podporo svetovalcev. Voditelja sva
postala, da bi lahko podpirala kar se da največ partnerjev. Nisva bila usposobljena za delo
z ljudmi, vendar sva se naučila spremeniti razmišljanje. 
Bistvena načela v najinem življenju so družina, zvestoba in poštenost. Postala sva uspešna
v organiziranju svojega časa, in označuje naju discipliniranost pri delu. 
To je izredna priložnost za mnoge ljudi v prihodnosti – posebej na področju elektronskega
trgovanja, in pripravljena sva biti vedno na voljo in v podporo tistim, ki imajo visoke sanje

in si želijo biti svobodni. Uživava v dejstvu, da bova svojo dejavnost zapustila naslednjim generacijam. Želiva vam zdravja in uspeha.«

DIAMANTA
AVGUST

Tatjana in Zoran Gulin
Hrvaška

»Vse, kar si zamislite, lahko tudi uresničite.« Močno sem prepričan v to idejo. Vedno nama je v
življenju nudila zatočišče, tudi takrat, ko se stvari niso odvijale tako, kot sva želela. Zato sva
vedno razvijala svojo domišljijo. Z Amwayevim poslom sva se seznanila takrat, ko niti Tatjana niti
jaz nisva bila zadovoljna z načinom življenja, ki sva ga takrat živela. Tatjana je bila računovodkinja
in je vodila svoje podjetje, jaz pa sem bil zaposlen kot dipl. inž. strojništva v zasebnem podjetju.
Nikoli nisva bežala stran od veliko dela, želela sva si le pobegniti od premalo rezultatov.
Po udeležbi na večjem seminarju, kjer sva videla celotno sliko in se seznanila s celotnim
potencialom posla, sva se odločila. Pot do kvalifikacije Diamanta ni bila preprosta, vendar
je bila sladka. Uživala sva v vsaki sekundi tega popotovanja. Skupaj z Amwayem –
podjetjem, ki nudi najboljšo poslovno priložnost na svetu, z vrhunskimi izdelki in
fantastičnim planom prodaje in trženja, čudovito organizirano infrastrukturo in podporo,
sva imela nekaj neprecenljivega – sanjsko skupino. Zelo sva ponosna ne samo na stopnjo
kvalifikacije, ki sva jo dosegla, temveč tudi na skupino, ki je rasla in se oblikovala v tem

procesu. Prepričana sva, da bodo sledili najini poti in se tudi oni kvalificirali za Diamanta. 
In ni še konec. Cilji so pogonsko gorivo najinega življenja in mu dajo tisti žar, ki ga nič drugega ne more nadomestiti.

DIAMANTA
AVGUST
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Oksana in Volodymyr Hrabar
Ukrajina

Volodymyr in Oksana živita skupaj s svojimi tremi otroci v Uzhgorodu. Oksana je bila
zaposlena kot zdravnica, medtem ko je Volodymyr opravljal vsako delo, ki je prinašalo
zaslužek. Medtem ko je delal kot varnostnik skladišča na Madžarskem, se je spoznal tudi z
Amwayevo poslovno priložnostjo. V tej priložnosti sta spoznala ogromno možnost, da
postaneta uspešna. Posebno se zahvaljujeta njunim aktivnim sponzorjem, vsem v skupini
pod njima in zaposlenim pri Amwayu.

DIAMANTA
AVGUST

Emine in Atila Nutki
Turčija

Preden sta se seznanila z Amwayevim poslom, sta bila zaposlena v zasebni bolnišnici.
Atilla je opravljal delo zdravnika in člana uprave oddelka za nuklearno medicino, Emine pa
je prav tako v isti bolnišnici opravljal delo zdravstvene tehnice na oddelku za ožilje. Bila sta
vajena visokega standarda in od priložnosti sta pričakovala dodatnih 100 USD zaslužka.
Na začetku je bil Atilla poln dvomov in zato je stvari temeljito preveril. Mislil si je: »To je
predobro, da bi bilo resnično.«
Čas je naredil svoje in bolnišnica je bankrotirala zaradi ekonomske krize, ki je takrat zajela
državo. Tako kot drugi, sta tudi Emine in Atilla ostala brez dela. Skoraj tri leta sta bila brez
zaposlitve. Odločila sta se nekaj ukreniti in izbrala sta Amwayevo poslovno priložnost. V
naslednjih treh letih sta od stopnje 15 % prepotovala pot do kvalifikacije Značke
ustanoviteljev za Smaragda, v štirih letih pa sta bila Diamanta. 
Sedaj, ko se ozreta nazaj v tisto temačno obdobje, si pravita: »Vse te finančne ovire so bile
le darilo za naju. In kot pravi Jim Dornam: ‘Težava sploh ni bila težava, bil je izziv, ki ga je

bilo potrebno premagati.’ In priložnost, ki se nama je ponudila s to vodilno skupino, je bila ključ do najine svobode.«

DIAMANTA
AVGUST

Yaroslav in Valentyna Pavlyuk
Ukrajina

Yaroslav je diplomant Inštituta za gledališče v Kijevu in preden se je seznanil z
Amwayevim poslom, je delal kot igralec v gledališču in filmu. Valentyna je zaključila
šolanje na višji šoli za arhitekturni inženiring na inštitutu v Odessi in je bila zaposlena na
Inštitutu za projektiranje.
Amwayev posel jima je dal znanje, svobodo in varnost za prihodnost. Prepričana sta, da je
njun uspeh odsev dela njune organizacije, sponzorjev in Amwaya kot podjetja. 
Yaroslav in Valentyna menita, da če se resnično potrudiš, ko si to zelo želiš, lahko dosežeš
zastavljen cilj.

DIAMANTA
AVGUST
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SMARAGDA
FEBRUAR

Mykhaylo Bludov in Valentyna Bludova, Ukrajina

SMARAGDA
FEBRUAR

Tetyana in Vitaliy Boyko, Ukrajina

Andrea Wolf in Imre Serdült
Madžarska

Andrea je dolgo trdo delala in gradila posel za kvalifikacijo Smaragda. Ko je prišla do vrat,
ki so vodila do resničnega uspeha, je doživela neuspeh v zakonu in uživanje v sadovih dela
je usahnilo.
»Pred tremi leti sem poskusila znova,« pravi Andrea. »Soočila sem se s številnimi
težavami, tudi v zasebnem življenju. Trdo sem delala in leta 2005 dosegla kvalifikacijo
Smaragda. Pridružil se mi je Imre in mi pomagal graditi tako posel kot nove smernice v
življenju. Ob začetku gradnje posla je bil Imre prav tako osamljen, dosegel je stopnjo
kvalifikacije 12 %.« 
»Nikoli si nisem mislila, da bo najino življenje tako dobro,« pravi Andrea o njunem
življenju. Zaradi njene vztrajnosti, trdnega dela in zelo dobre skupine sta skupaj dosegla
stopnjo Diamanta. »Prek posla sva oblikovala tudi najino osebnost,« dodaja Andrea z
nasmeškom.
»Najina splošna stvarnost in učinkovitost držita skupino skupaj. Poslovni partnerji imajo pri

najinem uspehu ogromno vlogo. Kvalifikacija Diamanta predstavlja naši skupini pokal. Od vseh sva deležna prijaznosti in priznavanja.
Najini poslovni partnerji so prav tako najini prijatelji,« se zahvaljujeta svoji skupini.

DIAMANTA
AVGUST

SMARAGDA
FEBRUAR

Larisa Hadjiyeva in Rauf Huseynov, Ukrajina

SMARAGDA
FEBRUAR

Tatszana in Aliaksei Khomchanka, Madžarska

SMARAGD
FEBRUAR

Yuriy Shelest, Ukrajina

SMARAGD
FEBRUAR

Vita Vigul, Ukrajina
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SMARAGDA
MAJ

Nataliya Kotenko in Mykola Bedrak, Ukrajina

SMARAGDA
MAJ

Marek in Ewa Piotrkowscy, Poljska

SMARAGDA
MAJ

Ildico in Gyorgy Vaczi, Romunija

SMARAGDA
JUNIJ

Viorel in Luminita Dascălu, Romunija

SMARAGDA
JUNIJ

Nevin in Berrak Eyiceoglu, Turčija

SMARAGDA
MAREC

Elena in Laurentiu Băbuå, Romunija

SMARAGDA
MAREC

Jolanta Lukaže in Dzintars Lukažiš, Češka

SMARAGDA
MAREC

Nataliya Yastremska in Viktor Us, Ukrajina

SMARAGDA
APRIL

Cătălin Caraå in Dana Elena, Romunija

SMARAGD
APRIL

Nataliya Gerasymenko, Ukrajina
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SMARAGDA
JUNIJ

Nilgun in Mustafa Tayfun Genc, Turčija

Dosežki SNP-jev v regiji Združene linije sponzorstva v poslovnem letu 2005/2006

SMARAGDA
JUNIJ

Odeta Jurkuviene in Gediminas Jurkus, Slovaška

SMARAGDA
JUNIJ

Vasile in Angela ãelaru, Romunija

SMARAGDA
JUNIJ

Oleksandra in Sergiy Pylypchuk, Ukrajina

SMARAGDA
JUNIJ

Anatoliy Klykov in Lidiya Klykova, Ukrajina

SMARAGDA
JUNIJ

Zita Orosz in Zoltán Turi, Madžarska

SMARAGDA
JULIJ

Kamuran in Cetin Gonuler, Turčija

SMARAGDA
JULIJ

Piotr in Beata Lach, Češka

SMARAGDA
JULIJ

Floretina in Liviu Lojnită, Romunija

SMARAGDA
JULIJ

Sorin Daniel in Adriana Munteanu, Romunija
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SMARAGDA
AVGUST

Lyudmyla in Oleksandr Franchuzhyy, Ukrajina

SMARAGDA
AVGUST

Mustafa in Kamer Citak, Turčija

SMARAGDA
AVGUST

Beáta Takács Cséve in Gyula Cséve, Madžarska

SMARAGDA
AVGUST

Ivica in Sanja Đolonga, Hrvaška

SMARAGDA
AVGUST

Lázslo in Judit Földesi, Madžarska

SMARAGD
JULIJ

Aynur Orhan in Sevcan Isalmaz, Turčija

SMARAGDA
JULIJ

Călin-Gabriel in Adriana Pop-Tiron, Romunija

SMARAGDA
JULIJ

Mikola Vinarskyy in Nataliya Vinarska, Ukrajina

SMARAGDA
AVGUST

András Vértes in Ágota Árvai, Madžarska

SMARAGDA
AVGUST

Constanta in Liviu Călugăru, Romunija
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SMARAGDA
AVGUST

Seyfettin in Aylin Gebes, Turčija

Dosežki SNP-jev v regiji Združene linije sponzorstva v poslovnem letu 2005/2006

SMARAGDA
AVGUST

Oksana in Volodymyr Golota, Ukrajina

SMARAGDA
AVGUST

Maria in Vitalie Jeverdan, Romunija

SMARAGDA
AVGUST

Ender in Sevgi Gultekin, Turčija

SMARAGDA
AVGUST

Mladen in Radmila Gunjević, Hrvaška

SMARAGDA
AVGUST

Cihat in Emel Kaçamer, Turčija

SMARAGDA
AVGUST

Anna in Sergiy Levchenko, Ukrajina

SMARAGDA
AVGUST

Martonne in Marton Kajtar, Madžarska

SMARAGDA
AVGUST

Ferenc in Ildikó Nemes, Madžarska

SMARAGDA
AVGUST

Aurel in Anca Pascale, Romunija



NOV/DEC 06

Dosežki SNP-jev v regiji Združene linije sponzorstva v poslovnem letu 2005/2006

SMARAGDA
AVGUST

Olena in Mykola Synystya, Ukrajina

SMARAGDA
AVGUST

Nevin Gokce in Kadir Tekbiyik, Turčija

SMARAGDA
AVGUST

Lima in Vitaliy Voytenko, Ukrajina

SMARAGDA
AVGUST

Lyudmyla in Oleksandr Sherstnovy, Ukrajina

SMARAGDA
AVGUST

Nataliya in Sergiy Semechenko, Ukrajina

SMARAGDA
AVGUST

Tiberiu in Monica Pătran, Romunija

SMARAGDA
AVGUST

Maria in Viorel Plăstoi, Romunija

SMARAGDA
AVGUST

Mitica in Cornel Robu, Romunija

SMARAGDA
AVGUST

Adam in Katarzyna Rytel, Poljska

SMARAGDA
AVGUST

Inna in Yevgen Sariy, Ukrajina



18 % SK +

SEPTEMBER
Zidar Matej

15 % SK +

SEPTEMBER
Anžin Tadeja 
Apšner Aleš 
Bagari Jure 
Berk Martina 
Bregar Vinko 
Crnogorac Aleksander 
Devič Tea 
Erčulj Matjaž 
Grecs Seta in Ozimek Jure
Grecs Aleksander in 

Fugger-Grecs Magda
Grecs Lina 
Groboljšek Bojan 
Homar Šenk Andreja 
Kek Barbara 
Klobučar Marjana 
Kramar Špela 
Krapež Irena 
Lazor Marija in Ksenija
Meden Samo 
Meden Mihaela 
Meden Zofija 
Mihelič Majda in Tilen
Milanković Miljkan 
Milovanovič Ana in Pepevnik Matej
Momčilović Soka in Stanko
Mršek Matjaž 
Podobnik Marija in Andrej
Posega Dragica 
Potokar Blaž 
Poženel Aleksander 
Pustovrh Meta 
Rajgelj Janez 
Rogar Marija 
Rupnik Klemen 
Setničar Milan 
Stokanić Andjelko in Stana
Širca Saša 
Šobak Miha 
Špoljarić Dejan 
Tajić Tim 
Tomažic Sonja 
Tomažič Bojan 
Trajber Karmen 
Trajber Marko 
Tržan Polona 
Uhan Blaž 
Urbanija Sandra 
Vesič Ajda 
Vojčena Tibor 
Zagorc Alenka 

Zalar Jasna 
Zemljak Silvija 
Zupanc Peter 
Žitko Barbara 

12 % SK +

SEPTEMBER
Beršnjak Marija 
Bilić Mirela 
Bizaj Urška 
Bogdan Bernarda 
Boroš An?a 
Brglez Mateja 
Celarec Polona 
Celarec Mojca 
Celarec Albina 
Cvejić Lunova Jadranka 
Čebokli Nada 
Čpajak Edita 
De Bonaldi Kian 
Dolinar Milena 
Duduk Mirko in Anđelka
Đurić Milijana 
Eržen Tina 
Fijan Olivia 
Gostiša Marko 
Grašič Atanacković Jelena 
Grubišić Biljana in Goran
Habinc Dejan 
Horvat Jože 
Iličić Ante in Danijela
Iličić Slađan 
Ivkov Milica in Predrag
Jagodič Stane 
Jenko Gorazd 
Kante Blanka 
Klještan Jelena 
Klopčič Roman 
Komat Ružič Saita in Komat Marko
Koščak Marija in Ivanka
Košir Romana in Iztok
Kovačič Barbara 
Koželj Resanovič Špela 
Krivec Štefka 
Krpan Tonja 
Kulić Melanija in 
Laslo Milka 
Lazarov Danica 
Lihvarček Ruža 
Makovec Jana 
Mijatović Jela 
Milašinović Nenad in Jelena
Milovanović Andrea 
Mišić Zoran in Nedežda
Mravlja Evgenija 
Mrđenovič Goran 
Orlović Siniša in Danica
Paljevec Nevenka 

Paprić Aleksandar 
Perović Dragica 
Peršin Aljoša 
Pervan Marica 
Petkovšek Tina 
Petrovič Tatjana 
Petrović Gordana 
Pilipović Gordana in Dušan
Plačkov Milan in Verica
Plačkov Radojka 
Podrumac Alenka 
Puđa Nada 
Radnović Jasmina in Predrag
Rajković Fani in Tognon Moreno
Rakuša Peter 
Resnik Primož 
Rosman Katarina 
Sečnik Albina 
Simikič Dejan 
Skok Polona in Matjaž
Sorčič Petra 
Sorčič Mateja 
Spirovski Tamara 
Stojanović Anica in Goran
Stričevič Dušanka 
Šinkovec Darinka 
Šoštarič Matjaž 
Todorović Biljana 
Turan Pavel 
Urbas Darinka 
Vejnović Miroslav 
Versic Marija 
Vučinac Ivica in Ljubica
Vukčević Aljoša 
Zaletelj Janez 

9 % SK +

SEPTEMBER
Babić Vladimir 
Baron Andreja in Tonček
Barukčić Kaja in Ivo
Bavdež Irena 
Beričič Matija in Čadež Katarina
Bičič Frenk 
Bitežnik Jože 
Bizjak Antonija 
Bombek Darko 
Božić Igor 
Brajković Margerita 
Bukovec Dušan 
Celija Tihana 
Celija Natali 
Celija Milan in Evelina
Čampa Marko 
Černe Nataša 
Černeka Ingrid 
Čikoš Jelena in Dragana
Denžič Marjeta 

Desančić Drago 
Doračić Lana 
Dragobratović Loredana 
Drandić Claudia 
Feldin Metka 
Filimonovič Miloš 
Filipovič Pavo 
Frketić Biserka 
Gajdek Mario in 

Radulović Snježana
Godec Jože 
Gojić Biljana 
Golja Darko 
Gorjup Sebastian 
Gostiša Roman 
Holik Viktor 
Huljić Olga 
Ilić Ljiljana 
Ivankovič Gordana 
Jakopič Martina 
Jakopič Hema 
Jamnik Majda 
Janjatović Ljiljana in Miroslav
Jelen Tanja 
Jelić Vesna in Kvrgić Novo
Jelušić Rajka in Goran
Jovičič Ljubomir 
Jukić Silvana 
Jurman Lili 
Jurman Kokalj Marjeta 
Kavčič Kurnik Beti 
Kelemen Miroslava 
Kizić Svetozar in Sanela
Klančar Darja 
Kojič Rado 
Kolar Marjanca 
Kolmanič Janita 
Kolundžić Miljka in Savo
Končan Blaž 
Kosanović Dejan 
Kostelić Petra 
Krajnović Marko 
Krneta Branka 
Kukec Ivana 
Kuljanski Vesna in Vojislav
Kustura Leonard 
Kuzman Darko 
Lazarin Kasjan 
Leščanec Božo 
Lončar Miloš 
Ložar Mojca 
Majhenič Marija 
Maksič P. Milivoj 
Malešič Alenka in Andrej
Malus Vesna in Šubelj Aleš
Marinković Dragan 
Marjanović Spomenka 
Markić Djuro 
Mele Branko 

Prejete stopnje popustov 
Stalnih kupcev plus v Sloveniji in na Hrvaškem
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Mihaljević Maja in Vedran
Milatović Snežana 
Miletić Andjelija 
Mlinar Sanja 
Mofrdin Snežana in Zdravko
Moštevc Jasmina 
Mraović Dejan in Edit
Neziri Vedat 
Obućina Jelena in Predrag
Osolnik Marjeta 
Pavlović Dragan 
Perak Valentina 
Pereša Zoran 
Pereša Mira in Željko
Perić Jasna 
Perišić Goran 
Petelin Petra in Stebernik Boštjan
Petrič Simona 
Petrošević Stevan 

Petrović Đorđe 
Petrun Lucija 
Plevnik Janez 
Podjed Tina 
Podlogar Branka 
Popović Predrag in Borivoje
Prelac Aleks 
Preradović Ilija in Branka
Pungartnik Rus Mojca 
Pusar Berta in Srečko
Pušnjak Roman 
Rabak Gordana 
Radosavac Slaviša 
Radoš Jadranka 
Radovančev Dragana 
Rađa Tatjana 
Rajković Korado 
Rankić Irena in Miroslav
Rankić Sadeta in Rade

Rudnik Miroslav in Rosa
Rus Alojzij 
Savić Igor 
Sekulović Radosav in Ljiljana
Simičić Irena in Ecio
Simić Slađana in Branivoj
Sitar Matej 
Skorup Ivana 
Slapar Petra 
Smuk Saša 
Smuk Stana 
Sraka Andrej in Kores Polona
Srdič Srdjan 
Sruk Svetlana 
Starčević Karlović Dunja 
Stojanovski Suzana 
Stojšić Milena in Željko
Šarc Andreja 
Šimšić Vesna in Željan

Škarja Igor 
Štamcar Alojz 
Šubelj Rado 
Šunduković Goran 
Tognon-Viljevac Moira 
Tomić Marko 
Tošić Dragana in Dragana
Trifunović Tanja in Hadžić Branimir
Ujvari Irena in Milena
Večerina Marin 
Vladimirov Leonid 
Vlaisavljević Mirela in Srđan
Volf Tomaž 
Vučić Loredana 
Vujčić Ivezić Zdrilić Martina 
Vuković Aleksandra 
Zrnić Branimir in Berljafa Ivana
Žibrat Elvira 

33poslovanje
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7.500,00
SIT/240,00 HRK
(ali popust)
SEPTEMBER
Arsovska Lile 
Berjak Katarina 
Brčarević Petar in
Jelena
Crnobrnja Mlađan in
Mica
Đošić Darinka 
Fričovsky Urška 
Gorjup Vera 
Hranilović Marija in
Vlatka
Jakopič Martina 
Jelenković Borka 
Klančar Darja 
Kolar Marjanca 
Korać Draginja 
Košir Romana in Iztok
Lakner Bevc Darinka 
Lešničar Polonca 

Mankić-Perković Ljiljana 
Martinčič Primož 
Mihaljević Maja in
Vedran
Milošević Ljubomir in
Jelena
Mrđenovič Goran 
Nascivera Ručna
Aleksandra in Damjan
Oreškovič Zvone 
Paša Zoran 
Perić Sanja 
Perišić Valentina 
Petričević Smilja in
Svetozar
Pižeta Ana 
Počuča Jovan in
Ljubinka
Posega Dragica 
Preradović Ilija in
Branka
Rosec Marjan in Galič
Anita

Samardžić Mara 
Savić Jovanka 
Selestrin Jugana 
Sikirić Slobodanka 
Stanačev Bojana in
Bojan
Šiljeg Slavka 
Umek Boštjan in Vesna
Uzelac Tanja 
Vervega Maria-Anna 
Vučić Irena in Zoran
Vučković Mirela 
Žagar Nascivera
Jasmina in Bruno

2.500,00 SIT/
80,00 HRK (ali
popust)
SEPTEMBER
Babić Ivana 
Baričević Ante 
Bauman Martin in
Korošec Danijela

Bošnjak Sonja in
Jugoslav
Brčina Smiljan in
Jakovac Lidija
Durković Igor 
Fištrek-Hromin Martina 
Franc Anita in Josip
Gadanac Đurđa in
Nenad
Galič Branko 
Golob Dejan in
Kramberger Polona
Hinić Alem 
Horvat Predrag 
Jakše Mitja in Renata
Jolić Boris 
Jugović Biljana 
Kapetanović Matej in
Maras Anita
Kene David 
Koludrovič Suzana 
Kraljević Marina 
Kucan Ivan 

Levkovska Tatjana in
Levkovski Jovan
Ljulj Snježana 
Lovar Beba 
Malus Vesna in Šubelj
Aleš
Mijanović Branka in
Jelena
Milavec Vlasta in Iztok
Misajlovski Zvonimir
in Misajlovska Svetlana
Mraović Dejan in Edit
Munić Zdenka in
Obradović Marko
Osmanović Mirjana in
Dragan
Pantelić Tatjana 
Papić Anita in Tomislav
Pecotić Lana 
Penca Anton in Darja
Poljanec Anita 
Popović Ljiljana 
Racki Aleksandar in Ana

Rešetar Branko 
Slak Boštjan 
Stojanović Mirjana 
Šubelj Rado 
Tavčar Barbara in
Kovačič Aleksander
Vertič Robert 
Vlahović Vesna in
Dražen
Vuković Željko 
Vukres Marija 
Žnidaršič Melita

Čestitamo vsem, ki so v mesecu septembru prvič prejeli izplačilo ali popust v višini 
7.500,00 SIT/240,00 HRK ali 2.500,00 SIT/80 HRK!

Program osebne dejavnosti

Program osebne dejavnosti 2005/2006
Pri objavi kvalificiranih vseh 12 mesecev, ki so redno dosegali 100 ali 200 TV, objavljenih v prejšnji številki Amagrama, sta
pomotoma izpadla Miran Škorič in Mirjana Kvasnik. Za napako se iskreno opravičujemo in obema čestitamo.



Nov
Amwayev
Program

za uravnotežen življenjski
slog, ki je več kot dieta.

NUTRILITE™ je vodilna blagovna znamka vitaminov,
mineralov in prehranskih dopolnil na svetu
(na osnovi raziskave Euromonitor International o prodaji leta 2004).

Je priložnost, da z našo novo, energetsko omejeno
dieto, vadbo in s programom za uravnotežen slog, na
zdrav način izgubite telesno težo.

Je priložnost, da izgubite odvečno telesno težo ne
samo za kratek čas, ampak telesno težo ohranite, 
s čimer dolgoročno koristite svojemu telesu.

Programu lahko sledite kot posameznik,
a skupinski pristop bo morda bolj
motivacijski. Začnite torej razmišljati o
tem, kdo v vaši skupini se vam lahko
pridruži pri tem novem načrtu
življenjskega sloga! 

Z vso preobilico hrane, ki jo
navadno zaužijemo v prazničnem
času, je novo koledarsko leto
odličen čas, da se odločimo za prvi
korak k bolj zdravemu življenju.

Več informacij si boste lahko prebrali v reviji
AMAGRAM™ januar 2007.

NUTRILITE™ POSITRIM™
KREMASTI NAPITEK V PRAHU

KMALU NA TRGU!

Nov nadomestek obroka z okusno
kremasto teksturo je bistven del
Programa za uravnotežen življenjski
slog.

Ta novi in vznemirljiv evropski Program za uravnotežen življenjski slog
ustreza prehranskim standardom, ki so jih razvili v Nutrilite zdravstvenem

inštitutu, pregledal pa jih je znanstveno-svetovalni odbor.

KMALU NA TRGU!

NA VOLJO NASLEDNJE LETO!
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SEDAJ IMATE VI - IN NE ČAS - NADZOR NAD USODO SVOJE KOŽE.
ARTISTRY™ TIME DEFIANCE™

KMALU NA TRGU!
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ZA UDOBJE IN BARVNO RAZKOŠJE VAŠIH USTNIC

KAKO BOSTE SVOJE USTNICE “OBLEKLI” DANES?  
Prevlecite jih z vlažilnim udobjem, s sijočim, kovinskim ali
satenastim končnim učinkom. S temi luksuznimi, barvnimi
kremastimi mazili vsaka barva ustnic postane vaša.

ARTISTRY KOMPLEKS -
VLAŽILNI SISTEM
Vsebuje naravne vlažilne sestavine
iz rastlin, ki zadržijo 140 % svoje
teže v vodi, ter v vaših ustnicah
zadržijo vlago.

TROJNI POLIMERNI SISTEM
Po stiku z ustnicami naravna
toplota telesa spodbudi proces
vlaženja, rezultat pa so gladke,
mehke, prožne ustnice.

POSEBEJ OBDELANI PIGMENTI
Na ustnicah zadržijo barvo, da so
videti, kot da ste jih pravkar
naličili. Izboljšana izrazitost barve
proti vašemu staremu najbolj
priljubljenemu ARTISTRY™
vlažilnemu rdečilu za ustnice.

ANTIOKSIDANTI
Ustnice zaščitijo pred dnevnimi
vplivi iz okolja kot so prosti
radikali.

ARTISTRY™ KREMASTO 
MAZILO ZA USTNICE

NOVizdelek36

NOV/DEC 06



KREM SATENASTA
Izrazita barva z globoko, bogato kremasto strukturo 
in komaj opaznim sijajem.

KREM KOVINSKA
Odličen končni videz barve s srednje do visoko zamrznjenim
sijoče bleščečim sijajem, z več kovinskega pigmenta ali leska.

KREM SIJOČA
Bogata s pigmenti z intenzivnim končnim videzom barve.
Zmerno sijoča in bleščeča barva.

KONČNI VIDEZ USTNIC
Da boste lahko našli najboljši ustrezni
približek odtenka ARTISTRY vlažilnega
rdečila za ustnice, ki ga uporabljate sedaj, 
si oglejte spodnjo tabelo.

Na trgu novembra!

Če trenutno vam bo morda
uporabljate: sedaj všeč:
Rose Glisten Delicate
Naíve Delicate ali 

Sophisticated
Natural Ice Flatter
Amethyst Sophisticated
French Beige Neutrale ali Belle 

ali Flatter
Aurora Rush ali Glint
Almond Pink Neutrale ali Flatter
Sacred Rouge ali Amuse
Fresh Melon Flatter ali Rush
Metro Rouge
Damson Ice Daring ali Glint
Fatale Opulent ali Ripe
Bronzed Brown Daring ali Glint
Burnt Sugar Glint

KREMASTO SATENASTA
Neutrale 103096 (nevtralni ton)
Belle 103325 (nevtralni ton)
Rouge 103335 (nevtralni ton)
Opulent 103339 (nevtralni ton)

KREMASTO KOVINSKA
Prim 103306 (hladni ton)
Ripe 103333 (hladni ton)
Daring 103338 (nevtralni ton)
Rush 103328 (topli ton)

KREMASTO SIJOČA
Delicate 103323 (hladni ton)
Subtle 103320 (nevtralni ton)
Sophisticated 103322 (nevtralni ton)
Amuse 103309 (nevtralni ton)
Flatter 103330 (topli ton)
Glint 103329 (topli ton)
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Trenutna ARTISTRY vlažilna rdečila 
za ustnice in ARTISTRY škatlica z
desetimi rdečili za ustnice bodo na voljo
samo do prodaje zalog.



NA VOLJO od 2. novembra!
E. FUNKHOUSER™ NEW YORK kolekcija 004

Najnovejša kolekcija izdelkov blagovne znamke E. FUNKHOUSER NEW YORK vsebuje
nove barve, ki jih narekujejo trendi, z ekskluzivno ponudbo prestižnih izdelkov, vse pa je
skrbno izbral profesionalni umetnik ličenja Eddie Funkhouser.

Kolekcija vsebuje izdelke za ustnice, oči, lica in nohte, kot tudi večnamenska ličila,
pripomočke in profesionalni komplet za ličenje.

Oči
Od vsestranskih senčil za oči do končnih
poudarkov z bleščicami blagovna
znamka E. FUNKHOUSER NEW YORK
ponuja izdelke, ki jih potrebujete, da
ustvarite kakršenkoli videz si želite.

Lica
Mikronizirani pigmenti in luksuzni smukec
zagotavljajo nežen nanos prelivajoče se
barve, s katero boste svoje razpoloženje
jasno in glasno sporočili svetu.

Nohti
Močan in poudarjen videz, posebej za
ženske v gibanju. E. FUNKHOUSER NEW
YORK lak za nohte je na voljo v kompletu,
ki vsebuje 3 lake za nohte trendovskih
barv in prozorni lak 2-v-1.

Lak za nohte
Be Dazzled 
103908

Lak za nohte
Happy-Go-Lucky 
103907

Senčilo za oči

Maskara

Rdečilo za lica

Silver Lining
103735

Gold Lining
103736

Svetleči svinčnik za oči

Chichi
103733

Frilly
103734

Fanciful
103913

Loveable/
Spicy
103718

Sijoči svinčnik za oči

Supreme
103713

Mighty
103714

Whimsical
103751

Daring
103752

Valiant/
Adventurous
103717

Invincible/
Powerful
103716

Heroic/Colossal
103715

Dream
103741

Wish
103742

Teal
103737

Velvet
103738

True Brown
103739

Večnamenska ličila
E. FUNKHOUSER NEW YORK
sijoči puder za obraz lahko
uporabljate za obraz in telo. 
Koža je po nanosu brezhibna in
naravno sijoča zaradi mikronskih
delcev, ki jih vsebuje.

Puder za oči, obraz in licaE. FUNKHOUSER NEW YORK
puder za oči, obraz in lica je barvno
dopolnjujoč par odtenkov – eden
mat, drugi svetleč – ki ga lahko
mešamo in kombiniramo z drugimi
izdelki ter tako ustvarimo željeno
barvo in brezmejno kreativnost.

Sijoči puder za obraz
Touch of Gold
103740

Sultry/
Saucy
103719

E. FUNKHOUSER NEW YORK 
kolekcija 004 bo na voljo 
od novembra 2006 do konca 
aprila 2007 oz. do prodaje zalog.

Tekoče senčilo za oči

Rdečilo za ustnice

Ustnice
Luksuzna formula s čutno mešanico
marelice, sočne breskve in zapeljivega
jantarja, zato je vsak nanos pravo
doživetje.

Tekoče rdečilo za ustnice

Balzam za ustnice
Transparent
103749

Piling za ustnice

Remarkable
103712

Phenomenal
103722

Scrumptious
103723

Delectable
103724

Supersonic
103729

Epic
103730

Miraculous
103731

Astonishing
103732

Piling za ustnice
103708
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Potovalni komplet čopičev
102963

E. FUNKHOUSER NEW YORK profesionalna 
klasična kolekcija

Kot del stalne ponudbe je bila E. FUNKHOUSER NEW YORK profesionalna klasična
kolekcija ustvarjena zato, da bi vam ponudila vrhunsko doživetje visoko učinkovite
kozmetike kot tudi znanje in veščine profesionalnega umetnika ličenja.

Z izdelki za obraz, ustnice, oči in obrvi blagovna znamka E. FUNKHOUSER NEW YORK
nudi izdelke, ki so nepogrešljiv element vsakega, pozornosti vrednega videza.

Celovit pregled izdelkov boste našli v 
E. FUNKHOUSER NEW YORK barvni 
kartici 004 (št. izdelka: 218213),
podrobnejše informacije, vključno z
Eddijevimi namigi pa v E. FUNKHOUSER
NEW YORK priročniku (št. izdelka:
218214). Informacije, videoposnetke in
medijska sporočila pa si lahko prenesete 
na svoj računalnik s spletne strani
www.amway.si.

Pripomoček
Skrivnost doseganja profesionalno
naličenega obraza ni samo v tem, katera
ličila uporabite, temveč tudi kako jih
nanesete. Zato se blagovna znamka 
E. FUNKHOUSER NEW YORK trudi, da
bi vam ponudila pripomočke, ki jih pri
ustvarjanju osupljive lepote in zvezdniških
učinkov uporabljajo profesionalci.

Profesionalni komplet za ličenje
Posebej za blagovno znamko 
E. FUNKHOUSER NEW YORK so
oblikovani profesionalni kompleti za ličenje,
in sicer tako, da vam nudijo najboljše
izdelke profesionalne kakovosti kot tudi
navodila za profesionalno ličenje po korakih.

Komplet za pudranje

SEDAJ NA VOLJO – E. FUNKHOUSER NEW YORK 
puder v stiku –
zagotavlja prosojno do popolno prekrivanje z naravnim končnim videzom.

Fair
103445

Nude
103446

Natural
103447

Mahogany
103448

Fair
103437

Nude
102081

Natural
102605

Mahogany
102903

Level I - light
103438

Level II - medium
102589

Level III -
medium-dark
103439

Level IV - dark
103440

Level I - light
103441

Level II - medium
102590

Level III -
medium-dark
103442

Level IV - dark
103443

Translucent
102904

Puder v kamnu

Puder za senčenje

Korektor in podlaga za ličenjePuder v stiku

Ličilo za osvetljevanje obraza

Svinčnik za oblikovanje in
puder za poudarjanje obrvi

Kremasto črtalo za oči

Graphite 
103380

Black Onyx
102108

Carbon
103381

Svinčnik za oči

Maskara Leščilo za ustnice

Magnetism
102100

Blonde
102588

Brown
102083

Brunette
102082

Charcoal
102587

Fair
103433

Nude
103434

Natural
103435

Mahogany
103436
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ARTISTRYTM KOLEKCIJE SPA 
> POTOPITE SE V RAZKOŠJE

SPROŠČANJE SE ZAČNE TAKOJ, KO VAS PREPLAVI
SPODBUJAJOČ VONJ RDEČE GRENIVKE.

ARTISTRY kolekcija Spa vam omogoča razvajanje z izdelki, ki so jih navdihnili
centri za dobro počutje in ponujajo resnično koristne lastnosti negi kože v
udobju vašega doma.

Odplaknite stres z 
ARTISTRY penečim tekočim
milom – št. izdelka: 100776 –
200 ml

Zmehčajte in zgladite kožo z
ARTISTRY piling gelom za
telo – št. izdelka: 100777 –
375 ml

Zadržite vlago v koži z 
ARTISTRY vlažilno peno –
št. izdelka: 100778 – 200 ml

Testirali so jih strokovnjaki ARTISTRY inštituta za lepoto.

Izdelki vsebujejo
antioksidante, ki jih je
odobril NUTRILITE™ -
izvlečke iz grozdnih pešk,
češnje acerola in
citrusovih bioflavonoidov.

Privlačne in elegantne vrečke so
narejene iz polprozorne plastike,
prevlečene s premazom, ki jim daje
gladko teksturo.

Velike vrečke so idealne za ARTISTRY
izdelke za nego kože, majhne vrečke so
odlične za ARTISTRY dekorativno
kozmetiko ali izdelke za nego kože kot so
Vlažilni losjon za obnavljanje kože, Izpopolnjeno
vlažilno sredstvo za obnavljanje kože ali BRIGHT
IDEA™ sredstvo za osvetlitev kože.

Vsak komplet vsebuje 5 velikih vrečk (višina 
240 mm, širina 200 mm, globina 80 mm) in 
5 majhnih vrečk (višina 140 mm, širina 108 mm,
globina 50 mm). 

št. izdelka: 205496

Izročite darila strankam

V PRIVLAČNIH DARILNIH VREČKAH
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Idealni partnerji v prazničnem času

št. izdelka:
960415

Zakaj si ne bi v času priprav na praznične dni ogledali kolekcijo
izdelkov AMWAY Boutique? Ekskluziven izbor elegantnega perila,
nakita, dišav in hlačnih nogavic vam nudi čudovite ideje za darila
prijateljem in vašim bližnjim, lahko pa z njimi razvajate sami sebe.

* Informacije o velikosti si, prosimo, oglejte v brošuri AMWAY Boutique.

DAMSKO PERILO
Prefinjeno in privlačno perilo
Midnight je ena od petih
čudovitih linij v kolekciji
damskega perila. Rahločuten
vzorec listov in cvetov, vezen
na prozorni mrežasti tkanini
naravne barve z elegantno
svilnato mehko črno tkanino
za občutek razkošja ne glede
na priložnost.

Za velikosti, ki so na voljo, si,
prosimo, oglejte brošuro AMWAY
Boutique (št. izdelka: 218205) ali
informacije poiščite na
www.amway.si!

NAKIT
Osupljiv komplet nakita z
bleščečimi črnimi in
prozornimi avstrijskimi
kristali sestavljajo ogrlica,
zapestnica in viseči uhani.
Lahko je vaš najljubši modni
dodatek za zabave. Čudoviti
detajli se prelivajo v vseh treh
kosih nakita, drug drugega
dopolnjujejo in dajo končno
piko na i prefinjenemu
večernemu videzu.
št. izdelka: 960415

Zakaj ne bi svojega videza
dopolnili s prstanoma?
Prstana, prevlečena z
rodijem, preprosto morate
imeti. Posuta sta s sijočimi
kristali, eden s prozornimi
avstrijskimi kristali, drugi s
prozornimi in diamantno
črno obarvanimi kristali. Oba
prstana sta resnično
osupljiva, zato boste
vsakokrat poželi občudujoče
poglede. 
št. izdelkov: 
960451 (17 mm) ali
960482 (18 mm)

DIŠAVE
TOLSOM™ moška toaletna
vodica je odlična za
sodobnega moškega. Razširi
se z vonjem citrusov in
aromatično mešanico
zdrobljenih začimb in črnega
popra, ki prebudi čute in
prevzame čustva. Zmes not
lesa, jantarja in mošusa
omogoča dišavi daljšo
obstojnost na moški koži.
Eleganten vonj za večerne
izhode.
št. izdelka: 103703 – 50 ml

FASHION FOR LEGS
HLAČNE NOGAVICE
Naše 15-denske hlačne
nogavice čudovito pristojijo
vaši večerni opravi. Zaradi
prosojnega videza z nežnim
barvnim odtenkom Glace so
vaše noge videti elegantne.
Prozorni prstni del omogoča,
da hlačne nogavice nosite tudi
z najljubšimi spredaj odprtimi
čevlji in pokažete skrbno
naličene nohte.
Hlačne nogavice, ki jih morate
imeti, so na voljo v kompletu
po tri, v treh različnih velikostih:
št. izdelka: 103284,
velikost 2* - Glace
št. izdelka: 103285,
velikost 3* - Glace
št. izdelka: 103286,
velikost 4* - Glace

Za več idej za praznična darila 
si oglejte brošuro AMWAY
Boutique (št. izdelka: 218205), 
ki vključuje podrobnejše
informacije o vseh izdelkih 
v kolekciji. Informacije so na
voljo tudi na www.amway.si.
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Svojo življenjsko priložnost sva dobila, ko sva se prvič srečala z izdelki
SATINIQUE. Prvo pravilo, kako osrečiti samega sebe in nato okolico, je, 
da se razvajaš. Stranke so bile osuple nad videzom las že od prve uporabe
dalje. Že v kratkem času je mogoče spremeniti videz prej slabo negovanih las.
Zadovoljna sva, da so zadovoljne najine stranke, hkrati pa tudi zasluživa. 

V svoji 17-letni poslovni karieri sva preizkusila veliko izdelkov, ko pa sva
spoznala izdelke SATINIQUE, sva vedela, da se bo poleg videza najinih las
spremenilo tudi najino življenje, saj prav vsak izdelek da vidne in otipljive
rezultate že po prvi uporabi. 

Ebru in Abdullah Avci, 
12 % SNP, Turčija

*Ceramidni infuzni sistem.

SATINIQUETM sistem za nego las je prvi 
in edini sistem za nego las s kakovostjo
izdelkov kot jih uporabljajo v frizerskih
salonih, in edinstveno lipidno tehnologijo*, 
ki moškim in ženskam že po eni uporabi
zagotavlja zdrav in privlačen videz las.

Lasje so dovzetni za poškodbe zaradi številnih različnih
okoljskih in fizičnih dejavnikov, ki jih osiromašijo
bistvenih lipidov, sicer potrebnih za zaščito las:. vsakdanje urejanje pričeske, kot je umivanje, česanje ali

toplotno oblikovanje las;. kemična obdelava las, kot je npr. trajno kodranje ali
barvanje las;. sončna svetloba.

Lasje imajo samo 8–10 plasti celic povrhnjice in ko teh plasti
ni več, lase izpostavite nadaljnjim poškodbam, katerih rezultat
so razcepljene konice in krhki prameni las dolgočasnega
videza.

Edinstveni sistem blagovne znamke SATINIQUE,
ceramidni infuzni sistem, oponaša naravne procese
krepitve in zaščite las – obnovi nivo bistvenih lipidov in
proteinov iz las, pomaga preprečiti ciklus izgube vlage in
nadaljnje poškodbe, rezultat pa so na pogled zdravi lasje.

Več informacij o izdelkih SATINIQUE je na
voljo v Amwayevem katalogu izdelkov,
brošuri Izdelki in trženje ter na spletni
strani www.amway.si.

 

PREJ POTEM

popravi okrepi zaščiti

CERAMIDNI INFUZNI SISTEM
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SATINIQUETM

sistema za nego
barvanih las

Zagotovite vašim lasem do 
115-odstotno boljšo ohranitev barve*
z uporabo novega 

“Barvanje las obvladuje industrijo
oblikovanja pričesk. S toliko
možnostmi in tako čudovitimi rezultati
je neustavljiv način za obstanek v vrhu
trenutnih trendov in odličen način, da
prikažete svoje ››resnične barve«.

John Gillespie
mednarodno priznani stilist pričesk

• SATINIQUE šampon za barvane lase nežno umije lase,
preprečuje bledenje barve in z njih odstrani umazanijo. 

• SATINIQUE regenerator za barvane lase zapre povrhnjico
in v laseh ohrani vlažnost in barvo.

• SATINIQUE šampon za barvane lase in regenerator
izboljšata sijaj in bleščeč videz las, lasje so živahni in
poživljeni.

• Kompleks za barvane lase je zaščitena mešanica, ki ščiti,
krepi in podaljša obstojnost barve las.

• SATINIQUE razpršilo za zaščito barve las:
- Lase ščiti pred soncem in poškodbami, ki jih povzroča 

toplotno oblikovanje las.
- Lase zgladi in zmanjša njihovo kodranje.
- Ohranja zdrav in sijoč videz dobro nahranjenih las.
- Deluje kot močna zaščita, čeprav si nikoli ne 

barvate las.

Več informacij o izdelkih si lahko preberete
tudi v Amwayevem katalogu izdelkov.

SATINIQUE šampon za barvane lase – 300 ml, 
Št. izdelka: 102674

SATINIQUE regenerator za barvane lase – 300 ml, 
Št. izdelka: 102675

SATINIQUE razpršilo za zaščito barve las – 220 ml, 
Št. izdelka: 102676

 

* V primerjavi s kontrolnim sistemom.
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PROTIQUETM izdelki za vsakodnevno nego las –
posebni kompleti štirih izdelkov bodo na voljo
samo še do 31. decembra.

PROTIQUE šampon 2 v 1, 4 x 250 ml, 
št. izdelka: 101709

PROTIQUE šampon, 4 x 250 ml, 
št. izdelka: 215898

PROTIQUE regenerator, 4 x 250 ml, 
št. izdelka: 215899

Še vedno pa bodo na voljo posamezne plastenke
PROTIQUE™ izdelkov za vsakodnevno nego las, ki
nudijo priročno, vsakodnevno rešitev za nego las. Št.
izdelkov za posamezen izdelek so:

PROTIQUE šampon – 250 ml, št. izdelka: 0043 
PROTIQUE regenerator – 250 ml, št. izdelka: 0044 
PROTIQUE šampon 2 v 1 – 250ml, št. izdelka: 0045
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iCook™ posoda za
kuhanje in posebna ponudba

iCook predstavitveni prti in 
trak z logotipom
Trak z odtisnjenim iCook logotipom in
žametno črn prt bosta odsevala
kakovost in prvovrstnost iCook posode
za kuhanje, kadarkoli ju boste uporabljali.

Predstavitveni prt: 
200 cm D x 140 cm Š

Trak z logotipom: 176 cm D x 26 cm Š 

* iCook 27-delni veliki družinski komplet
št. izdelka: 101098

Od 1. decembra 2006 do konca
januarja 2007 oz. dokler ne
poidejo zaloge, boste ob vsakem
nakupu iCook 27-delnega velikega
družinskega kompleta*
BREZPLAČNO prejeli iCook
torbo ter predstavitveni prt
in trak z logotipom!
Skupna vrednost darila je več kot
23.328,00 SIT oz. 95,97 EUR (znesek
za plačilo z upoštevanim popustom).

iCook torba

Torba z izvlečnim ročajem in kolesi, ki
omogočajo preprosto premikanje torbe.
Oblikovana je tako, da lahko v njej
prenašate celoten iCook komplet posode
za kuhanje, v priročnem stranskem žepu z
zadrgo pa je prostor tudi za iCook
priročnik (št. izdelka: 202368) in iCook
letake (št. izdelka: 202367).
Velikost: 
100 cm D x 45 cm Š x 54 cm V 
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14. november 2006
E. FUNKHOUSER NEW YORK™ – 
prebudite zvezdo v sebi
Torkova predstavitev ob 17.00
v sejni sobi na sedežu podjetja.

28. november 2006
NUTRILITE™
Torkova predstavitev ob 17.00
v sejni sobi na sedežu podjetja.

5. december 2006
Izbor daril in AMWAY Boutique
Torkova predstavitev ob 17.00
v sejni sobi na sedežu podjetja.

19. december 2006
Ličenje za različne priložnosti
Torkova predstavitev ob 17.00
v sejni sobi na sedežu podjetja.

Bliža se najlepši čas v letu. 

Čas, ko se spominjamo preteklosti 

in pričakujemo prihodnost.

Čas, ko se želja po sreči, 

zdravju in uspehu seli iz srca v srce.

Čas, ko smo v krogu najbližjih 

in se medsebojno obdarujemo.

Čas, ko več mislimo na tiste, 

ki so potrebni pomoči. 

Čas, ko si zastavljamo nove cilje 

in polni optimizma pričakujemo novo leto.

Naj se vam v novem letu uresničijo sanje, 
želje ter izpolnijo pričakovanja.

Srečno 2007!
Amway Slovenija

Predvidoma konec decembra bomo prenehali s prodajo 
slednjih izdelkov:

• ARTISTRY™ čopič za rdečilo za lica (št. izdelka: 0771);

• ARTISTRY gobica za senčilo (št. izdelka: 0772);

• ARTISTRY čopič za senčilo (št. izdelka: 0773).

Prenehanje prodaje

Približujejo se praznični dnevi, ko je prav, da se
spomnimo tudi pomoči potrebnih. To so tudi revni
otroci po vsem svetu, katerim se trudi življenje izboljšati
organizacija UNICEF, s katero smo pri Amwayu sklenili
partnerstvo. Vsak prispevek šteje!

št. izdelka: 101568 – 240,00 SIT (1 EUR)
št. izdelka: 101569 – 1.200,00 SIT (5 EUR)
št. izdelka: 101570 – 4.075,00 SIT (17 EUR)

Tudi z nakupom značke Lily boste prispevali za revne
otroke, in sicer lahko s tem zneskom organizacija
UNICEF enega otroka s cepljenjem pred otroško
paralizo zavaruje za vse življenje.

št. izdelka: 216493 – 623,00 SIT (2,60 EUR)
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ZA PRAZNIČNO VZDUŠJE KOLEKCIJA
AMWAY™ IZBOR DARIL

V tem obdobju boste potrebovali kar nekaj navdiha za ustvarjanje
prazničnega vzdušja doma, izdelki iz AMWAY izbora darila 
pa vam ponujajo prav to!

VSE, KAR SE LESKETA
• Božično drevo z lučkami (št. izdelka: 960348)
• Okrasno drevo z lučkami (št. izdelka: 960340)
• Okrasno drevo iz optičnih vlaken (št. izdelka: 960363)

PRAZNIK LUČI
• Okrasek – božičkov vlak (št. izdelka: 960339)
• Lestev iz lučk s snežakoma (št. izdelka: 960362)
• Snežna krogla (št. izdelka: 960354)
• Niz visečih lučk (št. izdelka: 960360)
• Zunanje lučke – zvezde (št. izdelka: 960327)

SVETLEČI OKRASKI
• Dišeči sveči s podstavkoma (št. izdelka: 960353)
• Svečnik za tri sveče (št. izdelka: 960361)
• 6 okraskov – snežinke (št. izdelka: 960349)
• Okrogli girlandi iz zvončkov (št. izdelka: 960350)
• Okraska iz blaga v obliki darilnih škatel (št. izdelka: 960341)

PISANE VOŠČILNICE IN OVOJNI PAPIR
• Unicefove novoletne voščilnice (št. izdelka: 104168)
• Škatli za vino s pokrovoma (št. izdelka: 960351)
• Ovojni papir (št. izdelka: 970137)
• Praznične darilne vrečke (št. izdelka: 970157)
• Darilne pentlje in trakovi (št. izdelka: 970136)

… če kupite TOLSOM peno za čiščenje obraza, TOLSOM osvežilni tonik,
TOLSOM gel za obnavljanje kože in TOLSOM vlažilni losjon za obraz
ZF15 iz kolekcije izdelkov za nego moške kože bo samo za dodatnih

1.440 SIT vaša TOLSOM kravata iz 100-odstotne svile
z rožnatimi in mornarsko modrimi črtami.
št. izdelka: 217347

Vse zgoraj omenjene izdelke in mnoge druge,
večina jih je tudi darilno pakiranih, si lahko
ogledate v brošuri AMWAY izbor daril –
na voljo posamično (št. izdelka: 215870).

OGLEJTE SI TUDI POSEBNO TOLSOM PONUDBO ...

960327

960349

960340

960339

960351

217347
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ARTISTRY™ dekorativna kozmetika
ARTISTRY kremasto mazilo za ustnice 3 g 35 8,40 2.561,00 3.073,00 12,82 4.149,00 17,31 36
103306 Prim 103309 Amuse 103310 Neutrale
103320 Subtle 103322 Sophisticated 103323 Delicate
103325 Belle 103328 Rush 103329 Glint
103330 Flatter 103333 Ripe 103335 Rouge
103338 Daring 103339 Opulent

E. FUNKHOUSER™ NEW YORK kolekcija
E. FUNKHOUSER NEW YORK puder v stiku 12 g 35 15,90 4.851,00 5.821,00 24,29 7.859,00 32,80 39
103445 Fair 103446 Nude 103447 Natural
103448 Mahogany

E. FUNKHOUSER NEW YORK balzam za ustnice 8 g 35 13,99 4.268,00 5.122,00 21,37 6.914,00 28,85 38
103749 Transparent

103708 E. FUNKHOUSER NEW YORK piling za ustnice 10 g 35 12,72 3.880,00 4.656,00 19,43 6.286,00 26,23 38
E. FUNKHOUSER NEW YORK rdečilo za ustnice 2,5 g 35 6,86 2.093,00 2.512,00 10,48 3.391,00 14,15 38
103712 Remarkable 103722 Phenomenal 103723 Scrumptious
103724 Delectable

E. FUNKHOUSER NEW YORK tekoče rdečilo za ustnice 6 ml 35 7,32 2.234,00 2.681,00 11,19 3.619,00 15,10 38
103729 Supersonic 103730 Epic 103731 Miraculous
103732 Astonishing

E. FUNKHOUSER NEW YORK senčilo za oči - enojno 2 g 35 9,76 2.978,00 3.574,00 14,91 4.824,00 20,13 38
103713 Supreme 103714 Mighty

E. FUNKHOUSER NEW YORK senčilo za oči - dvojno 3,5 g 35 11,39 3.474,00 4.169,00 17,40 5.628,00 23,49 38
103715 Heroic/Colossal           103716 Invincible/Powerful
103717 Valiant/Adventurous

E. FUNKHOUSER NEW YORK tekoče senčilo za oči 0,8 ml 35 11,46 3.496,00 4.195,00 17,51 5.664,00 23,64 38
103741 Dream 103742 Wish

E. FUNKHOUSER NEW YORK svetleči svinčnik za oči 1,4 g 35 7,69 2.346,00 2.815,00 11,75 3.801,00 15,86 38
103735 Silver Lining 103736 Gold Lining

E. FUNKHOUSER NEW YORK sijoči svinčnik za oči 1,2 g 35 7,32 2.234,00 2.681,00 11,19 3.619,00 15,10 38
103733 Chichi 103734 Frilly 103913 Fanciful

E. FUNKHOUSER NEW YORK maskara 7 g 35 9,76 2.976,00 3.571,00 14,90 4.821,00 20,12 38
103737 Teal 103738 Velvet 103739 True Brown

E. FUNKHOUSER NEW YORK rdečilo za lica 3 g 35 9,24 2.818,00 3.382,00 14,11 4.565,00 19,05 38
103751 Whimsical 103752 Daring

E. FUNKHOUSER NEW YORK sijoči puder za obraz 4,5 g 35 9,76 2.976,00 3.571,00 14,90 4.821,00 20,12 38
103740 Touch of Gold

E. FUNKHOUSER NEW YORK puder za oči, obraz in lica 2 x 2 g 35 10,51 3.207,00 3.848,00 16,06 5.195,00 21,68 38
103718 Loveable/Spicy           103719 Sultry/Saucy

E. FUNKHOUSER NEW YORK lak za nohte 4 x 4 ml 35 10,27 3.133,00 3.760,00 15,69 5.075,00 21,18 38
103907 Happy-Go-Lucky         103908 Be Dazzled

E. FUNKHOUSER NEW YORK komplet za pudranje 1 komplet 35 26,96 8.223,00 9.868,00 41,18 13.321,00 55,59 39
103433 Fair 103434 Nude 103435 Natural
103436 Mahogany

PROTIQUE™ izdelki za nego las
101709 PROTIQUE šampon 2 v 1 4x250 ml 30 11,86 3.616,00 4.339,00 18,11 5.641,00 23,54 44
215898 PROTIQUE šampon 4x250 ml 30 11,86 3.616,00 4.339,00 18,11 5.641,00 23,54 44
215899 PROTIQUE regenerator 4x250 ml 30 12,15 3.706,00 4.447,00 18,56 5.782,00 24,13 44

Podpora poslovanju
216493 UNICEF značka Lily 1 kos 0 0,00 0,00 623,00 2,60 623,00 2,60 48
104168 UNICEF novoletne voščilnice 3x2 motiva 0 4,09 1.249,00 1.499,00 6,26 1.499,00 6,26 48

AMWAY™ Boutique
103702 ANTICIPATE™ Intense parfumska vodica 50 ml 35 15,62 4.765,00 5.718,00 23,86 7.719,00 32,21 2

AMWAY izbor daril
217347 TOLSOM™ promocija 1 komplet 30 42,98 13.108,00 17.167,00 71,64 21.886,00 91,33 46
960327 Zunanje lučke - zvezde 1 kos 20 29,76 9.078,00 10.894,00 45,46 13.073,00 54,55 46
960339 Okrasek - božičkov vlak 1 kos 20 41,00 12.506,00 15.007,00 62,62 18.008,00 75,15 46
960340 Okrasno drevo z lučkami 1 kos 20 46,62 14.220,00 17.064,00 71,21 20.477,00 85,45 46
960341 Okraska iz blaga v obliki darilnih škatel 2 kosa 20 18,52 5.649,00 6.779,00 28,29 8.135,00 33,95 46
960348 Božično drevo z lučkami 1 kos - viš. 20 89,9 27.419,00 32.903,00 137,30 39.484,00 164,76 46

180 cm
960349 6 okraskov - snežinke 6 kosov 20 16,27 4.963,00 5.956,00 24,85 7.147,00 29,82 46
960350 Okrogli girlandi iz zvončkov 2 kosa 20 20,76 6.333,00 7.600,00 31,71 9.120,00 38,06 46
960351 Škatli za vino s pokrovoma 2 kosa 20 15,14 4.619,00 5.543,00 23,13 6.652,00 27,76 46
960353 Dišeči sveči s podstavkoma 2 sveči + 20 21,33 6.506,00 7.807,00 32,58 9.368,00 39,09 46

2 podst.
960354 Snežna krogla 1 kos 20 24,14 7.363,00 8.836,00 36,87 10.603,00 44,25 46
960360 Niz visečih lučk 1 niz - 120 lučk 20 28,08 8.563,00 10.276,00 42,88 12.331,00 51,46 46
960361 Svečnik za tri sveče 1 kos 20 18,52 5.649,00 6.779,00 28,29 8.135,00 33,95 46
960362 Lestev iz lučk s snežakoma 1 kos 20 16,83 5.134,00 6.161,00 25,71 7.393,00 30,85 46
960363 Okrasno drevo iz optičnih vlaken 1 kos 20 30,88 9.419,00 11.303,00 47,17 13.564,00 56,60 46
970136 Darilne pentlje in trakovi 1 komplet 20 7,32 2.233,00 2.680,00 11,18 3.216,00 13,42 46
970137 Ovojni papir 3 role 20 9,02 2.750,00 3.300,00 13,77 3.960,00 16,52 46
970157 Praznične darilne vrečke 3 kosi 20 9,02 2.750,00 3.300,00 13,77 3.960,00 16,52 46

Vse cene vključujejo 20 % oz. 8,5 % DDV. Cene v EUR so informativnega značaja in so preračunane
po tečaju zamenjave 1 EUR = 239,640 SIT.
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Amwayeve podružnice v Evropi ponosno
prispevajo k svetovni Amwayevi kampanji Eden
za enega (One by One), podpirajo UNICEF in
otrokom pomagajo k boljšemu življenju.

Tudi vi lahko podprete naš trud z nakupom letošnjim novoletnih
voščilnic in druge v nizu značk za zbiralce.

Ekskluzivno za Amway izdelane UNICEF novoletne voščilnice
• Na voljo sta dva nova motiva.
• V kompletu je 6 voščilnic, po 3 vsakega motiva.
• Prazna leva stran voščilnice vam omogoča, da vanjo zapišete

svoje osebne želje.

Na voljo do 31. decembra oz. do prodaje zalog!

št. izdelka: 104168

Značka Billy za zbiratelje 
Za prijatelje, družino ali zase – s ponosom
jo nosite in podprite kampanjo Cepljenje
plus, ki otroke varuje pred boleznimi, ki
ogrožajo življenje.
velikost: 25 mm x 25 mm

št. izdelka: 104170

Praznična voščila
– Amway™

in UNICEF

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

Amwayjevim 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

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. 02056-0011212367
Račun pri Bank Austria Creditanstalt d.d.

29000-0001908332

Uradne ure Amway Slovenija od 1. septembra

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


