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REVIJA ZA SAMOSTOJNE NOSILCE
POSLA IN STALNE KUPCE PLUS

AMWAY • SLOVENIJA

v blagovni znamki NUTRILITETM

NOVO
POSITRIMTM

kremasti napitek v prahu

Celovit in prehransko uravnotežen
nadomestek obroka



POENOTEN IN BREZHIBEN VIDEZ KOŽE

ARTISTRY™ TIME DEFIANCE™ KREMASTI PUDER 
ZA SUHO KOŽO ZF 15

»Zaščitna plast« TIME DEFIANCE kremastega pudra za suho

kožo z zaščitnim faktorjem ZF 15 je pika na i izdelkov za

nego kože, ki se med seboj dopolnjujejo in zaradi katere je

koža videti mladostnejša.

NA TRGU FEBRUARJA 2007.



V svoji najbolj prodajani knjigi,
Compassionate Capitalism, soustanovitelj
Amwaya Rich DeVos vsakogar spodbuja,
da postane
mentor in
pomaga drugim
ljudem doseči
njihove cilje.

Ne samo, da je
to dobra
filozofija, je tudi
tretji element
razlikovanja, ki
odlikuje
Amwayevo
priložnost. V
prvih dveh
uvodnikih v nizu
štirih smo
spregovorili o:
(1.) enako-
pravnosti Plana
prodaje in
trženja za vse in
(2.) infrastrukturi, ki podpira vas in vaš
posel. Sedaj predstavljamo tretji edinstveni
element Amwayeve priložnosti: podporo,
motivacijo in priznanja. 

Povezava med SNP-ji, njihovo linijo
sponzorstva in organizacijo je resnično
najbolj pomembna. Delamo skupaj. Vaš

uspeh je naš
uspeh … je
uspeh vseh.

Ko so velike
skupine ljudi
usmerjene k
pomoči drugi
osebi, takrat
veste, da se
dogaja nekaj
resnično
posebnega.

Takšna pomoč
prihaja iz
številnih različnih
smeri. Partnerji v
poslu podpirajo
svoje SNP-je in
jim nudijo
motivacijo ter jih
spodbujajo, da

se znajdejo bližje svojim ciljem. Amway
podpira svoje SNP-je in strokovnjaki iz
podjetja so na voljo z nasveti.
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Pomislite na vse možnosti, če podpora,
motivacija in priznanja postanejo
navada za vse SNP-je, Amwayeve
zaposlene in vsakogar, ki je povezan z
Amwayevim poslom. Novi SNP-ji se lahko
zanesejo na svojo linijo sponzorstva, na
Amwayevo podružnico v svoji državi IN
svetovno korporacijo, da jim bodo
pomagali naučiti se in utreti si pot do višjih
priznanj in dosežkov v poslu.

• Partnerstvo. Korporacija, zaposleni in
SNP-ji po vsem svetu so enotni v svoji
zavezi, da pomagajo vsakomur in vsem
podjetnikom, da se približajo svojim
ciljem in spoznajo svoj resnični potencial.

• Vrednote ustanoviteljev. Vrednote,
na katerih temelji ta posel – svoboda,
družina, upanje in nagrajevanje –
spoštuje in podpira vsakdo, ki je povezan
s tem poslom.

• V poslu ste zaradi sebe in niste
sami. Zastavite si cilje: določite, kako in
kdaj jih doseči; ste sami svoj šef. Nikoli
se ne boste počutili osamljeni, saj vas
podpira celotna svetovna korporacija in
poslovna skupnost.

• Izobraževanje in predavanja. Naš
cilj je omogočiti najboljša, osredotočena
predavanja, ki bodo ustrezala vašim
potrebam in ciljem, ki si jih boste
zastavili za svoj posel. Tako SNP nad
vami kot podjetje vam pomagata doseči
svoje potenciale.

• Podpora. Pomoč pri naročanju in
preprosto pošiljanje naročenih izdelkov
kot tudi svetovanje glede računovodstva
in informacije o izdelkih so vam na voljo
24 ur na dan, bodisi v delovnem času

podružnice ali na spletni strani. Naš cilj
ni samo poglobiti znanje o izdelkih, ki so
na voljo, ampak da bolje razumete tudi
Plan prodaje in trženja, oboje pa
uravnoteži gradnjo vašega posla.

• Motivacija. Psihološki in družbeni
vidiki posedovanja lastnega posla so
neverjetni. Tukaj pa nastopi vaša linija
sponzorstva. Vse to so že preživeli in
vedo, kako vam lahko pomagajo
prebroditi ovire in rešiti težave, s
katerimi se srečujete.

• Priznanja. Amway nagrajuje vsakega
Samostojnega nosilca posla z nagradami,
ki temeljijo na obsegu, ki so ga ustvarili
sami in ljudje, ki jih sponzorirajo. Ko se
poveča prodaja, se zvišajo tudi nagrade.
Nagrade so lahko izključno denarne ali
pa so v posel vključene kot seminarji, s
katerimi priznamo vaš položaj vodilnega
SNP-ja.

• Ljudje, Plan, izdelki. Od Plana
prodaje in trženja, ki sta ga napisala Rich
in Jay, do izdelkov, ki so narejeni skladno
s strogimi standardi kakovosti, in ljudi, ki
se posvečajo temu, da bi uspeli tudi vi,
ne bi bilo ničesar brez interaktivne
narave Amwayevega posla.

Naslednjič, ko vas nekdo vpraša o
Amwayu, mu povejte o človeški plati tega
posla … in povejte še citat Richa DeVosa, ki
razloži, zakaj ta »posel ljudi« tako dobro
deluje.

»Napredek se vedno hrani s pozitivnim,
optimističnim razmišljanjem. Ljudi
napolnita pohvala in spodbuda.«

To je Amway.

Doug DeVos
President

Steve Van Andel
Chairman

Naslednjič, 
ko vas nekdo
vpraša 
o Amwayu, 
mu povejte 
o človeški plati
tega posla …



Spoznavanje z Diamanti!   
… Nove pobude!   

... Druženje!

Dodatni 3 razlogi, da se kvalificirate za
LTS … če menite, da samo tri čudovita
letovišča za naše zelo pomembne
Samostojne nosilce posla niso dovolj?

S prvim seminarjem pomladi 2008 se bo
Vodstveni seminar naslednja 3 leta
odvijal na 3 prizoriščih. ... Dajemo
vam možnost, da jih obiščete vsa.

Platine, ki se kvalificirajo v vsakem
izmed treh let, bodo imele možnost, da
se udeležijo Vodstvenih seminarjev na
vseh 3 prizoriščih!

Ta številka 3 je resnično videti
kot čarobna številka!

Tu so 3 možnosti, kako se lahko kvalificirate: 

1. možnost

2. možnost

3. možnost

na novo sponzorirana vrednost osebne
skupine (OsNSV) v poslovnem letu

na novo sponzorirana vrednost skupine
(SkNSV) v poslovnem letu, od katere mora
biti vsaj 2.000 TV na novo sponzorirana
vrednost osebne skupine (OsNSV)

na novo sponzorirana vrednost skupine
(SkNSV) v poslovnem letu

5.000

20.000

40.000

Za celovito informacijo o kriterijih za kvalifikacijo za Vodstveni seminar in druge
informacije se obrnite na Platino nad vami ali si oglejte Program za spodbujanje
dodatnih aktivnosti.

Vse 3 lokacije
čakajo na vas!

Tenerife - Sardinija - Antalija
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OOddlliiččnnee  nnaaggrraaddee
zzaa  ssttaabbiillnnoosstt!!

kvalifikacija točke DoseziteFAA

platinasta (K6) skupina

K12 skupina

smaragdna skupina

diamantna skupina

0,5

1,0

1,5

3,0

DoseziteFAA točke:

Točke so izračunane na osnovi skupin na domačem tržišču.

K12 kvalificirana Platina, ki doseže spodnje točke iz programa DoseziteFAA točke,
bo z rastjo dobila naslednje nagrade:

program DoseziteFAA točke nagrada (Euro)

1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0

2.500
5.000
7.500

10.000
12.500
15.000
17.500

Ne zamudite! Za več informacij
in razlag o tem, kako se lahko vi
kvalificirate in prejmete prej omenjene
nagrade, se obrnite na SNP-ja nad vami,
Amway Slovenija ali si preberite
Program za spodbujanje dodatnih
aktivnosti.

Program DoseziteFAA točke je neposredno usmerjen k
Amwayevim najbolj trdnim in najbolj uspešnim evropskim SNP-jem.
Nagrajujemo tiste posle, ki ustvarjajo
nove skupine ter utrdijo in okrepijo že
obstoječe – nagrajujemo globino in
trdnost rastočega posla.

K12 kvalificirana Platina, ki doseže rast
za 1 točko programa DoseziteFAA točke
ali več, prejme denarno nagrado.

A to še ni vse … program DoseziteFAA
točke je povezan tudi s svetovnim
programom nagrad ustanoviteljev
(FAA) za Diamante in višje kvalificirane
SNP-je, za katero je osnova 8 FAA točk
in ponuja še višje nagrade.

poslovanje6
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Center doživetij – München

Z veseljem najavljamo, da bo Amwayev center doživetij 
v Münchnu svoja vrata za oglede in uporabo konferenčnih
prostorov odprl

1. marca 2007.

Povpraševanja za termine in rezervacije v pisni obliki smo začeli sprejemati 4. decembra 2006. 
Če vas zanima obisk Amwayevega centra doživetij v Münchnu, se obrnite na svojo Platino.
Amwayev center doživetij München bo zaprt naslednje dneve in obdobja:

• 6. 4. 2007–9. 4. 2007
• 1. 5. 2007
• 17. 5. 2007
• 27. 5. 2007–28. 5. 2007
• 9. 7. 2007–15. 7. 2007
• 10. 9. 2007–11. 9. 2007
• 3. 10. 2007
• 20. 12. 2007–31. 12. 2007

Če imate kakršnakoli vprašanja, se lahko obrnete na ekipo Amwayevega centra doživetij München po
elektronski pošti experience-center-munich@amway.com ali telefaksu na +49 (0)89 800 94 568.

Ekipa Amwayevega centra doživetij v Münchnu:

Stephan Haberfelner – direktor Amwayevega centra doživetij München
Sabine Hufnagel – koordinatorka centra
Alexandra Rossa – koordinatorka centra
Susanne Suwannasaeng – koordinatorka centra

Ekipa vas bo z veseljem gostila na obisku 
in se že veseli snidenja z vami!
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Najuspešnejši SNP-ji so se vkrcali na ladjo
in se podali na nekajdnevno križarjenje po
odprtem morju. Postanki so bili v
pristaniščih na Santoriniju, Mikonosu in
Kusadasiju za ladjo Brilliance of the Seas,
ter Izmirju, Dubrovniku in Benetkah za vse,
ki so bili na krovu ladje MSC Musica. Vsi
udeleženci križarjenja so si ta Vodstveni
seminar zagotovo vtisnili v spomin in ga
dodali v svoje dnevnike potovanj!

Organizirani so izleti v zgodovinske kraje
na ogled znamenitosti, kot sta na primer
Olimpija in ruševine v mestecu Efes.
Slikovita pristanišča in njihove lokalne
tržnice so ponujali odlično priložnost za
barantanje in nakup spominkov. Na
krovu so bile ob večerih razvedrilne
umetniške predstave, polne razkošja, ki
so trajale pozno v noč.

Te dni so bile zagotovo prekinjene tudi
vse prehranske diete, saj je bila v dveh
restavracijah na voljo odlična in
raznolika hrana, kar pa ne moremo
trditi za Amwayev posel. Prek dneva in
zvečer priložnosti za izmenjavo
izkušenj in idej zagotovo ni bilo dobro
zamuditi, tako kot tudi ne
vzpostavljanja novih stikov in sklepanja
prijateljstev. Odvilo se je tudi veliko
manjših sestankov, ki so vodjem
omogočili, da so z ljudmi iz svoje
skupine iz vse Evrope spregovorili tudi
bolj osebno, v manjših skupinah.

Poslovni sestanki so bili velik uspeh, saj
so SNP-jem ponudili informacije o
poslovanju na evropski ravni in Unicefovi
kampanji »One by One – Eden za
enega«. Na odru je bilo ogromno

priznanj doseženih kvalifikacij in vsa so
bila pospremljena z gromkim
ploskanjem. Prav takega pa je bil
deležen tudi dr. Sam Rehnborg, ki je
imel govor na obeh ladjah. To je bil
dejansko vrhunec celotnega
Vodstvenega seminarja.

Odzivi evropskih vodij že nakazujejo, da
je bil letošnji Vodstveni seminar eden
najboljših doslej, kar nam sporoča, da je
vse težko delo, vloženo v pripravo
dogodka, vredno truda tako za
organizatorje dogodka kot tudi SNP-je,
ki so se kvalificirali za dogodek … Konec
koncev, samo s trdim delom so si
prislužili to čudovito nagrado!
***
Fotografije na tej strani so nam posredovali MSC
Cruises www.fotoseeker.com in Royal Caribbean
Cruises – www.fotoseeker.com.

Razkošno
življenje na
širnem morju!

V oktobru so se vabljeni
kvalificirani SNP-ji udeležili
Amwayevega Vodstvenega
seminarja 2006 – križarjenja
z razkošnima ladjama
Brilliance of the Seas in MSC
Musica.

poslovanje8
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Vsem, ki ste prijazno posredovali svoje fotografije, se lepo zahvaljujemo. Žal je naša revija premalo obsežna, da bi lahko objavili
fotografije vseh, ki so se seminarja udeležili. Potrudili smo se in med poslanimi fotografijami izbrali tiste, na katerih je videti največ
udeležencev.

Nekaj utrinkov s čudovitega
križarjenja z ladjo 
Brilliance of the Seas
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Z velikim zadovoljstvom vas
obveščamo, da je tudi Hrvaška dobila
svoja prva Diamanta – Tatjano in
Zorana Gulina. Da bi obeležili ta
izjemni dosežek, smo v prostorih
Amwaya na Hrvaškem organizirali
Diamantni dan in tako svečano
proslavili ta nepozabni dogodek.

Naša Diamanta sta si imela
priložnost ogledati pisarne in
skladišče ter spoznati zaposlene.
Zatem sta v dvorani za sestanke
kratko opisala svojo pot, ki ju je
vodila do prejetega naslova.

Podelitev laskavega naslova je bila
udejanjena s predajo programa

ugodnosti za nove Diamante, ki
zajema posebno oblikovano
plaketo Amwayev Diamant,
značko Amwayev Diamant ter
druge posebne privilegije, ki jih
prinaša status Diamanta, čemur je
sledila zdravica s šampanjcem.

Dan smo zaključili z gurmanskimi specialitetami
restavracije Gallo ob pogovorih o novih načrtih za

prihodnost.

Ob tej priložnosti še enkrat čestitamo našima
Diamantoma Zoranu in Tatjani Gulin za njuno

predanost, dosežke in uspeh ter jima v prihodnosti
želimo še veliko uspehov tako v zasebnem kot tudi v

poslovnem življenju.

Diamanta
Tatjana in
Zoran Gulin

Da sta uspela postati prva Diamanta na Hrvaškem, je bilo treba vložiti
ogromno truda in dela, organizirati veliko sestankov in razdelati prenekateri
Plan prodaje in trženja. Njun uspeh je tudi naš uspeh in za to se jima
zahvaljujemo. Odločila sta se, da svoj dosežek obeležita s humanitarno
donacijo v znesku 11.250 HRK, in sicer domu za zapuščene otroke Ruža
Petrovič v Puli. Tako bosta omogočila otrokom lepše in zares vesele
prihajajoče praznike.

Da bi proslavili njun uspeh, smo 22. november obeležili z enodnevnim
druženjem.

Po nočitvi in zajtrku v hotelu Sheraton se je dogodek ob proslavitvi te posebne
priložnosti začel s sprejemom Tatjane in Zorana Gulina pred stavbo Amwaya, kjer
jima je vodstvo hrvaške podružnice predalo cvetje in čestitalo za doseženi uspeh.



Če bi želeli izdelati svojo punčko iz cunj,
poiščite navodila na spletni strani
www.unicef.si, sporočite svoj naslov po
telefonu 01 583 80 84 ali prek
puncka@unicef.si in poslali vam bomo kroj z
navodili za izdelavo.

Unicef je glavni dobavitelj cepiv v državah v
razvoju in po svetu cepi več kot 40
odstotkov otrok. Rezultati Svetovne
kampanje cepljenja otrok so vidni; v
primerjavi z 80-imi leti, ko je bil cepljen le
vsak peti otrok, je bilo leta 2005 po svetu
cepljenih že 80 odstotkov otrok. 

Pridružite se nam v zagotavljanju cepljenja prav
vsakemu otroku in posvojite svojo punčko iz cunj!

Punčka iz cunj je tradicionalna
igrača, ki je marsikateremu otroku v
preteklosti predstavljala družbo,
danes pa v okviru Unicefovega
projekta simbolizira otroka iz države
v razvoju, ki potrebuje našo pomoč. 

Prostovoljke in prostovoljci, mali in veliki,
ki po celi Sloveniji izdelujejo punčke iz
cunj, so se njihovega izdelovanja lotili zelo
resno in kreativno. Dnevno v vrtcih in
šolah, v domovih upokojencev in na
sedežih društev, v blokih in hišah nastajajo
pisane in unikatne punčke iz cunj. 

Vsaka punčka, ki jo nekdo posvoji in tako
odpelje v svoj dom, reši življenje enega
otroka. S kupnino v vrednosti 17,11 evra
(4.100 tolarjev) lahko Unicef v deželah v
razvoju malčkom zagotovi cepljenje proti
6 otroškim nalezljivim boleznim. Prav
zaradi teh bolezni namreč letno še
vedno umre več kot 2 milijona otrok.
Njihovo prezgodnjo smrt bi lahko
preprosto preprečili s cepljenjem. 

Pod sloganom Posvoji punčko in
reši otroka punčke iz cunj po Sloveniji
že četrto leto razveseljujejo tako tiste, ki

izdelujejo punčke in s svojim kreativnim
delom prispevajo v dobro otrok, kot tudi
vse posvojitelje, ki so tako pomagali rešiti
otroško življenje. Punčke razveseljujejo
tudi tiste otroke, ki so mehko punčko
prejeli kot darilo in sprejeli kot svojo
prijateljico. Njihov prijatelj pa je tudi
otrok iz države v razvoju, ki mu s tem
omogočimo preživetje in lepše otroštvo,
otroštvo brez smrtonosnih bolezni.

Amway že nekaj let sodeluje z
Unicefom, saj si s svojimi sredstvi
prizadeva za zagotavljanje cepljenja
vsem otrokom po svetu. Sodelavci
Amwaya so v Sloveniji posvojili že
nekaj 100 punčk iz cunj. Leta 2007
bo celoten projekt potekal pod
pokroviteljstvom podjetja, ki se lahko
pohvali s široko mrežo prijateljev z
velikim srci.

Punčke iz cunj 
za leto 2007 pod
pokroviteljstvom Amwaya
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Besedilo in fotografije nam je prijazno posredoval Unicef Slovenija.
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Dosežki SNP-jev po Evropi

Dosežki SNP-jev v Sloveniji in na Hrvaškem

OKTOBER15 %

Vesna Lipovž

OKTOBER18 %

Nives in Jani Alič

NOVEMBER9 %

Janez Bratovž

ZLATA SAMOSTOJNA
NOSILKA POSLA
OKTOBER

zobni tehnik

Mirjana Mijatović, Hrvaška

SREBRNA SAMOSTOJNA
NOSILCA POSLA
OKTOBER

gozdarski tehnik in sodelavka v
kulturno-znanstvenih ustanovah

Zlatko in Katica Klasić, Hrvaška

Taras in Iryna živita v slikovitem mestecu na zahodu Ukrajine. Preden sta spoznala
Amway, sta delala kot učitelja na šoli. Po poroki sta se soočila s številnimi težavami in
odločila sta se, da bosta svoj prosti čas namenila drugačnim zvrstem podjetništva. 

Prepričana sta, da sta v Amwayevem poslu našla zanesljivega partnerja, ki ga odlikuje organiziranost in jima posreduje potrebne
informacije. Svoje dosežke pripisujeta izkušnjam in profesionalnemu odnosu vodilnih v skupini. Uspeh njunega posla je njuna
predanost pomagati drugim. 
Prepričanje družine Demkura je, da je potrebno pri Amwayevem poslu organizirati svoj posel tako, da boste svobodni, dosegli
določeno raven finančne stabilnosti in izkoristili priložnost pomagati drugim. 

DVOJNA DIAMANTA
JULIJ

Iryna in Taras Demkura
Ukrajina

Če ne bi prišlo do obdobja perestrojke, se življenje Igorja in Valeriye ne bi bistveno
razlikovalo od drugih tisočerih diplomantov pedagogike, zaposlenih kot učiteljev. Učiteljski
plači nista ravno pomenili odlične prihodnosti, o kateri sta sanjala, zato sta se odločila

poiskati novo priložnost. Amwayev posel se jima je v srce usedel v trenutku, ko sta ga spoznala, in so jima predstavili priložnost
za doseganje finančnih ciljev, prostega časa in zanju najpomembnejše – graditi prihodnost za družino. 
Igor živi skladno z motom: »Uspeh ni nikoli dokončen, napake niso nikoli usodne, samo pogum šteje.« 

DVOJNA DIAMANTA
JULIJ

Igor in Valeriya Haratin
Ukrajina
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Dosežki SNP-jev po Evropi

»Željno sva iskali posel, ki bi se mu lahko posvetili z vso energijo in časom. Našli sva
Amwayev posel in postal je najin način življenja.
Obstajajo preprosta pravila, ki jim vsakdo lahko sledi. Prvič, to, kar delamo, delamo z

ljubeznijo. Živimo svoja življenja skladno z vrednotami podjetja. Drugič, izbrali smo filozofijo zdravega načina življenja, kot je npr.
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, kar je daleč pomembnejše
od kateregakoli dosežka. Prepričani sva, da sta takšna oblika posla in odnosa osrednji vrednoti za prihodnost.

DVOJNA DIAMANTA
JULIJ

Inna Polishchuk in Tetyana
Kuzmenko Ukrajina

Februarja 1984 se je Coby dogovorila, da ji predstavijo Amwayev plan prodaje in trženja.
Njen življenjski sopotnik Fred je kot voznik tovornjaka uspel privarčevati nekaj denarja in
bil prestrašen, da bo poslovni plan prinesel le visoke izdatke. Naposled so Freda prepričali

v nasprotno in skupaj sta podpisala Amwayevo vlogo. To je pomenilo začetek čudovite prihodnosti, ki se je ob tistem trenutku
nista zavedala. 
»Resnično verjameva, da opravljava najbolj čudovito in najbolj zanimivo dejavnost na svetu. Danes je najin posel osredotočen na
izdelke NUTRILITE™. Skupaj lahko ljudem pomagava izboljšati tako osebno zdravje kot tudi finačno stanje. Uspeh pomeni
naučiti se deliti z drugimi. Če lahko to storiva midva, lahko storite to tudi vi.«

IZVRŠILNA DIAMANTA
JUNIJ

Coby in Fred Bouwkamp
Nizozemska

Svitlana je diplomantka kijevskega Inštituta za trgovino. Preden se je priključila
Amwayevemu poslu, je bila zaposlena kot vodja računovodstva v veliki vojaški
organizaciji. S pridružitvijo Amwayu je začela živeti svoje sanje iz otroštva. Ne samo

zanjo, ampak tudi za svoje otroke, starše in, seveda, moža.
»Življenje je vsakemu posamezniku dano samo enkrat in doseči uspeh je zelo redka priložnost. Če v Amwayu postanete
Diamant, ste že dosegli nek uspeh v življenju,« pravi Svitlana. 
Svitlana in Anatoliy sta prepričana, da je Amwayev posel za tiste, ki se cenijo, ki o sebi veliko premišljujejo, in za tiste, ki so
naveličani živeti vsakdanje, turobno življenje.

IZVRŠILNA DIAMANTA
AVGUST

Anatoliy Golovin in Svitlana
Golovina Ukrajina



JAN 07

Dosežki SNP-jev po Evropi

Spodbujena z mednarodnimi priložnostmi 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 lepše pa je, če si gost in v domovih gostiteljev vidiš ARTISTRYTM, NUTRILITETM,
eSpringTM 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

Sissy - Petra in Alois Szuchar
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 več kot njeni
starši in všeč ji je bilo, da posel ponuja odlično priložnost. 

»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. Resno se je lotil posla in v enem letu zgradil dve skupini. 
Njuni nasveti so: 1. imejte cilj, 2. učite se od višjih kvalificiranih SNP-jev, 3. storite to. 
V enem letu se bo za vas vse spremenilo!

IZVRŠILNA DIAMANTA
AVGUST

Enikö in dr. Dániel Göncz
Madžarska 

Mats je kvalificirani inženir strojništva in si je pri svojem delu vedno želel nekaj več. Takoj ko
so mu predstavili Amwayev posel, je natančno preučil koncept in ugotovil, da je to ravno to,

kar je iskal.
Cecilia je učiteljica in sprva ni bila navdušena nad poslovnim konceptom. Ko pa je spoznala in videla mnogo uspešnih ljudi, je
postala bolj pozitivna.

DIAMANTA
MAJ

Cecilia Ulenius in Mats
Holmberg Švedska



Združitev družinskega in poslovnega življenja je po rojstvu njunega četrtega otroka postala
nočna mora. Potrebovala sta rešitev. Z Amwayevim poslom sta začela leta 1991. Ko jima je

uspelo doseči kvalifikacijo Platine, sta lahko nadomestila Rosemariin prihodek. 
Sodelovanje s podjetjem, ki je prav tako močno povezano z družbo, je bilo prav to, kar je družina Eitel iskala.

DIAMANTA
JULIJ

Rosemarie in Herbert Eitel
Nemčija
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»Na svoji strani imamo Amway, naše vodilne v skupini in izobrazbo. Skupaj s tem je uspeh
neizogiben. Končni rezultat pa je odvisen od nas samih.«

Anne, zaposlena kot medicinska tehnica pri zobozdravniku, Petri pa kot razvojni administrator, sta se na začetku pridružila
Amwayu, da bi privarčevala pri nakupu pralnih sredstev. Vendar jima je poslovna priložnost spremenila prihodnost.
»Veliko stvari se je zgodilo medtem, odkar sva začela z Amwayevim poslom; rojstva otrok in veliko tragedij. Ravno zaradi tega
želiva družini boljšo prihodnost.«

DIAMANTA
JUNIJ

Anne in Petri Nissinen 
Finska

Takoj ko se je Antonina seznanila z Amwayevim poslom, je bila odločena, da bo priložnost
kar najbolje izkoristila. Prepričana je, da gre za čudovito združenje ljudi – poslovno

organizacijo, kjer je vsak deležen ljubezni, podpore, prepoznavnosti, spoštovanja in se lahko počuti kot zmagovalec. Verjame v
človeškost in uspeh organizacije s pomočjo prijateljev in ljudi v skupini pod njo.

DIAMANT
JULIJ

Antonina Kordon 
Ukrajina

Alessio se je z Amwayevo poslovno priložnostjo seznanil leta 1996 prek gosta, ki je takrat
kosil v njegovi restavraciji.

Na začetku je Alessio potreboval kar nekaj časa, preden je začel ceniti poslovno priložnost. Dosegljivost uspeha in možnost
graditve posla na podlagi osebne predanosti ga je zelo privlačila. Skupaj z Grazio sta se z navdušenjem osredotočila na
Amwayev posel. Sledita načelu vodilnim v skupini: »Da bi v življenju dobili stvari, ki jih nikoli niste imeli, morate delati stvari, ki
jih nikoli niste.«

DIAMANTA
JULIJ

Grazia in Alessio Nocentini
Italija
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»Kot poklicni vojak in diplomantka prava sva začela s klasičnim poslom, vendar sva po petih
letih doumela, da imava denar, a le malo prostega časa.«

Ko sta spoznala Amwayev Plan prodaje in trženja, sta v trenutku vedela, da je čas, da prevzameta nadzor nad svojim življenjem.
»Odkrila sva najboljšo prednost tega posla; svobodo biti drugačen od drugih.«

DIAMANTA
JULIJ

Ileana in Georgel Olaru
Romunija

Elenin glavni cilj, od prvega dne, ko se je seznanila z Amwayevim planom prodaje in trženja
leta 1996, je bil doseči kvalifikacijo Diamanta in prek te poslovne priložnosti postati

finančno svobodna. Še vedno je bila zaposlena in vzgajala je svoje štiri otroke, ko ji je uspelo postati prvi Smaragd v Grčiji.
Oktobra 2005 se je Elena odločila, da bo do konca poslovnega leta dosegla kvalifikacijo Diamanta (dokazala je, da je to
mogoče) in navdala svojo linijo sponzorstva s ponosom!

DIAMANT
AVGUST

Elena Charoni 
Grčija

Larisso Lipert je Natalia spoznala na izobraževalnem seminarju in prav ona ji je predstavila
Amwayev posel. Združevanje poslovnega in družinskega življenja ni bilo vedno preprosto,

vendar zahvaljujoč podpori staršev pri skrbi za njuna dva otroka sta lahko Natalia in njen mož Wladimir Matvienko svobodno
širila Amwayev posel. Skrivnost njunega uspeha je bila odločitev, da se bosta resnično ukvarjala z Amwayevim poslom.

DIAMANT
AVGUST

Natalia Dreiling
Nemčija

Po poklicu sva inženirja in s poslom sva se začela ukvarjati zaradi dodatnega zaslužka. Rada
imava to poslovno priložnost zaradi življenjskega sloga, ki nama ga ponuja, najini družini in

vsem, ki so nama blizu.
Zahvaljujeva se podjetju Amway, podpornemu sistemu, vodilnim v skupini, posebno pa družinama Baluka in Nusshold.
Vsem Amwayevim SNP-jem želiva veliko sreče.

DIAMANTA
AVGUST

Dragos in Elena Floroiu
Romunija
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»VSE, KAR SI ZAMISLITE, LAHKO TUDI URESNIČITE.«
Z Amwayevim poslom sva se seznanila takrat, ko niti Tatjana niti jaz nisva bila zadovoljna z

načinom življenja, ki sva ga živela. 
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. 

DIAMANTA
AVGUST

Tatjana in Zoran Gulin
Hrvaška

Oksana je bila zaposlena kot zdravnica, medtem ko je Volodymyr, ker ni imel poklica,
poprijel za vsako delo, ki je prinašalo zaslužek. Medtem ko je delal kot varnostnik skladišča

na Madžarskem, se je spoznal tudi z Amwayevo poslovno priložnostjo. Posebno se zahvaljujeta njunim aktivnim sponzorjem,
vsem v skupini pod njima in zaposlenim pri Amwayu.

DIAMANTA
AVGUST

Oksana in Volodymyr Hrabar 
Ukrajina

Preden sta se seznanila z Amwayevim poslom, sta bila zaposlena v zasebni bolnišnici. Atilla
je menil, da je to predobro, da bi bilo resnično. Čas je naredil svoje in bolnišnica je

bankrotirala zaradi ekonomske krize, ki je takrat zajela državo. Oba sta ostala brez zaposlitve. Odločila sta se nekaj ukreniti in
izbrala sta Amwayevo poslovno priložnost.
Sedaj, ko se ozreta nazaj v tisto temačno obdobje, si pravita, da so bile vse finančne ovire zanju le darilo. In kot pravi njun SNP
nad njima: »Težava sploh ni bila težava, bila je izziv, ki ga je bilo treba premagati.«

DIAMANTA
AVGUST

Emine in Atilla Nutki 
Turčija

Preden se je Yaroslav seznanil z Amwayevim poslom, je diplomiral na Inštitutu za gledališče
v Kijevu. Valentyna pa je zaključila višješolsko izobrazbo na inštitutu za arhitekturni

inženiring v Odesi. Prepričana sta, da jima je Amwayev posel dal znanje, svobodo in varnost za prihodnost. Njun uspeh je odsev
dela njune organizacije, sponzorjev in Amwaya kot podjetja.

DIAMANTA
AVGUST

Yaroslav in Valentyna Pavlyuk
Ukrajina



Bodite vodja... sledite svojim sanjam!
Amway bo ob mejnikih na lestvici stopenj k vašemu uspehu prispeval z enkratnimi
denarnimi nagradami, ki so oblikovane tako, da nagradijo in priznajo vaš trud in uspeh.

SNP-ji, ki se boste za sledeče stopnje kvalificirali v poslovnem letu 2006/07 boste prejeli
te enkratne nagrade:

Nova Platina 1.500 €
Nova Značka ustanoviteljev za Platino 2.000 €
Novi Smaragd 10.000 €
Novi Diamant* 20.000 €
Novi Izvršilni Diamant* 20.000 €
* brez Rusije

denarne nagrade
Pri doseganju svojih ciljev se osredotočite na dve
pomembni prvini Amwayjevega Plana prodaje in
trženja – trženje izdelkov in sponzoriranje drugih,
da pričnejo s svojim lastnim Amwayjevim poslom.

Enkratne
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Marianna in Oleg Shcherbak živita v mestu Mukačevo v Karpatih, v Ukrajini. Od prvega dne,
ko sta slišala za Amwayev posel, je posel v njuna življenja privihral kot orkan dogodkov in

občutenj. 
Znan citat W. Goetheja: »Le tisti ljudje, ki se vsakdan borijo za življenje in svobodo, si zaslužijo živeti,« opisuje položaj družine in
njunih partnerjev.

DIAMANTA
JULIJ

Marianna in Oleg Shcherbak
Ukrajina

»Poslovni partnerji imajo pri najinem uspehu ogromno vlogo. Kvalifikacija za stopnjo
Diamanta je zmagoslavje dela in odločenosti najine skupine. Uživava v vzdušju in pozitivnem

razpoloženju na potovanjih in že komaj čakava februarsko potovanje v Sydney.«
Tako Andi kot Imre oddajata optimizem, samozavest in ljubezen do življenja.

DIAMANTA
AVGUST

Andrea Wolf in Imre Serdült
Madžarska 
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18 % SK +

OKTOBER
Mramor Andreja

15 % SK +

OKTOBER
Bassin Majda
Beršnjak Marija
Bizaj Urška
Bogdan Bernarda
Bolčina Jože in Cvetka
Brglez Mateja
Celarec Polona
Celarec Mojca
Celarec Albina
Čebokli Nada
De Bonaldi Kian
Eržen Tina
Fijan Olivia
Gostiša Marko
Grašič Atanacković Jelena
Habinc Dejan
Horvat Jože
Husanovič Ferida
Jagrič Darja
Jaki Iraja
Jenko Gorazd
Jež Robert
Kante Blanka
Kokalj Ula
Komat Ružič Saita in Komat Marko
Kordež Irena
Koščak Marija in Ivanka
Košir Romana in Iztok
Kovačič Barbara
Koželj Resanovič Špela
Krivec Štefka
Krpan Tonja
Lipovž Zdenka
Makovec Jana
Marsetič Milan
Martinšek Patricija
Mravlja Evgenija
Mustafič Sanela
Paljevec Nevenka
Pečar Marija
Peršin Aljoša
Pervan Marica
Petkovšek Tina
Petrovič Tatjana
Podrumac Alenka
Rakuša Peter
Rebek Marija
Resnik Primož
Rosman Katarina
Sečnik Albina
Simikič Dejan

Skok Polona in Matjaž
Sorčič Petra
Sorčič Mateja
Stričevič Dušanka
Šoštarič Matjaž
Štih Irena
Umek Boris
Urbas Darinka
Versic Marija
Zajc Matej
Zaletelj Janez
Žitko Kaja
Žnidarčič Ivan 

NOVEMBER
Jakopič Martina
Pungartnik Rus Mojca
Šestanović Nikša in Neli 

12 % SK +

OKTOBER
Abram Marija
Banašin Mladena in Slobodan
Ćavarušić Nikica in Karolina
Doblekar Renata
Feran Irene
Gojević Enio
Grilj Rosanda
Grilj Jure
Gulaš Gizela in Starčević Zdenko
Gvojić Jelka
Hajoš Miran
Horvat Ivan
Igračić-Bukvić Dubravka 

in Bukvić Damir
Ivančič Urška
Jakopič Martina
Jakopič Hema
Jukić Silvana
Kerin Sonja
Klančar Darja
Kobav Anica
Kordić Elizabeta
Kores Uroš
Kovač Vuleta Daliborka
Krevs Marko
Lazič Dušanka
Leščanec Božo
Likar Florjan - Cveto
Malešič Alenka in Andrej
Malus Vesna in Šubelj Aleš
Marčeta Jovanka in Maja
Međimorec Ana in Damir
Mihaljević Maja in Vedran
Ožbolt Marina
Petelin Petra in Stebernik Boštjan
Podjed Tina
Podlogar Branka

Prebil Anica
Presečan Anica
Prpić Petra
Prpić Željka
Pungartnik Rus Mojca
Pušnjak Roman
Radakovič Nina
Radijevac Marija
Rebek Aleš
Sever Bogdana
Sivro Biljana in Ante
Sraka Andrej in Kores Polona
Šaškor Stipica
Škarja Igor
Šmic Boris in Zidar Šmic Vanja
Šubelj Rado
Tomeković Ana
Troha Breda
Uhan Miran
Valenčič Dušanka
Vedrinski Sanja in Boris
Vidak Natalija
Vodopivec Miloš
Voh Tjaša
Vrbenski Vanja

NOVEMBER
Arkulin Maroje
Bačić Vinka
Bakarić Marija
Banović Sandi in Vilma
Bašić Ivan
Bažika Ivo in Anica
Bećiri Natmir in Jovanović Jelena
Bilić Ivo in Marijana
Bojt-Kevorkijan Majda
Bonačić Anet
Borčić Anela
Bratož Borut
Bundalo Božo
Ceranić Josip
Cetinić Jakica
Čurčić Andrej
Došen Stevo
Dumanić Frane in Suzana
Džombić Alen
Franotović Zoran in Blaženka
Giljum Jasna
Groš Gabriela
Hajdin Đurica
Jakšinić Mirjana in Vladimir
Jelavić Tanja
Jurjević Miklica
Kapelina Vinko
Kapelina Hrvoje
Katić Vedranka in Tomislav
Kireta Anica
Kirhmajer Damir in Frankica
Knezović Majda

Kolarević Životije
Kontošić Hrvoje
Laus Nikola
Lovrić Caparin Zlata
Lozica Antonija
Maček Marija
Matulović Ljiljana
Milat Mirko in Sandra
Milićević Marijana
Muck Stanka
Mustapić Dorijan
Nastasić Branka
Nikolić Zlatica
Panza Luka
Pelicarić Hrvoje
Podunavac Matija
Poldrugovac Vedran
Prižmić Julijana in Dragan
Roso Branko in Anita
Salećić Ivana in Nenad
Salvagno Nada in Branko
Selestrin Jugana
Simčić Đani
Stamenković Dragana
Šegedin Jadranka
Šeparović Ivan
Škabić Ivan
Šumič Milenkovič Jasmina in

Milenkovič Božidar
Talajić Jadranka
Tambača Darja
Tomašić Jakša in Marjana
Tomić Ljiljana
Trojan Vojko
Veljačić Luči
Vilović Vanja
Vilović Vesna in Marin
Vitaić Ante
Vranić Zora
Vulić Dubravka in Zejnel
Zaklan Antonija

9 % SK +

OKTOBER
Ahel Luka
Anković Andrija
Antič Sašo
Antičević Marija
Arkulin Maroje
Babić Helena in Krunoslav
Bačić Vinka
Bakarić Marija
Balen Josip in Gordana
Balen Nenad
Barkovič Vilma
Bažika Ivo in Anica
Beguš Ada
Berda Biljana

Prejete stopnje popustov 
Stalnih kupcev plus v Sloveniji in na Hrvaškem
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Berzelak Majda in Robert
Bilić Ivo in Marijana
Bižić Valerija
Bončina Erik
Borčić Anela
Borina Anton in Rozaria
Božičević Aniko
Božič Tončica in Ante
Brajković Janja in Nedjeljko
Brčarević Petar in Jelena
Breceljnik Borut
Brumat Tatjana
Buheker Ervin in Julijana
Buić Slavica
Bukovič Jasmina
Bulešić Sandi
Ceranić Josip
Cergolj Davor
Cetina Josip
Corrado Alessio
Csaszar Renata
Cvetković Sava
Čadež Damjana
Čičak Dario
Čonda Dijana
Čulić Marijana in Amir
Daničić Milenka in Mladen
Delić Damir
Demšić Matijas in Mihaela
Desić Daliborka
Dević Dušan in Biserka
Dorić Dragica
Drakulić Jovica
Duvnjak Senka
Đaković Željko in Dragana
Đoković Dragan in Branislava
Endrighetti Josipa
Fakin Irena
Fekner Sabina
Ferfolja Saša
Fočak Ksenija
Furjan Marija
Gajić Radojka in Goran
Gal Arpad in Elvira
Gal Mihalj
Giljum Jasna
Glušič Katja
Gluvac Mihai
Grizelj Blaženka in Mario
Hamzabegović Šemsa
Horvat Danijela
Hrovatin Bogdana
Isanović Martina in Nenad
Ivanac Gordana in Tomislav
Ivančić Uroš
Ivančić Stanko
Ivelić Jure
Ivoš Snježana
Jamšek Helena
Jančigaj Mirko
Jarc Franci
Javornik Marjeta
Jerat Tomislav
Jerković Vodolšek Vendy
Jovanović Arsenije
Jurišić Josipa

Juroš Ivanka in Zvonimir
Kandrač Vlado in Tatjana
Kašca Kristjan
Katanić Nada
Katić Vedranka in Tomislav
Kavčnik Andrej in Jana
Kavčnik Alojzij in Terezija
Kirhmajer Damir in Frankica
Kocjančič Ana
Komljenović Dijana in Marinko
Komšo Dejan
Kopačin Sebastijan in Barbara
Koren Tina
Kostanić Željana
Kostić Jelena
Koštan Mate
Kovač Vanda
Koželj Uroš
Kralj Ivanka in Igor
Kramberger Maja
Kranjc David
Kreačič Jerneja in Laura
Kružić Zvonko in Štefica
Kulčar Elizabeta
Kuruc Željko
Kutnar Grega
Kuzma Biserka
Lacko Željka in Dragutin
Lapanja Gorazd
Lavrič Jože
Lavtižar Blaž
Leban Renato
Lekše Silvana in Aleš
Lipušček Boštjan
Ločičnik Mateja
Lovrić Caparin Zlata
Maček Marija
Maloča Spomenka
Marenk Marija in Jani
Marić Gordana
Marjanović Anto in Slavica
Markun Matej
Markun Jan
Mastnak Tatjana
Matijaševič Vladka
Maul Marko in Dragana
Mervič Janja
Mesec Anton
Meštrović Ivan
Mihačič Borut
Mihelčič Eva
Mihoković Antun
Mikeln Mojca
Mikić Savka in Radomir
Miladinović Marina
Milina Ana in Puljizević Jordan
Mirković Dražen
Mirković Denis
Mitić Nemanja
Mladovan Matej
Mrenica Janko
Mustapić Dorijan
Mutić Stevan
Nosal Zlatko
Obid Jaka
Pavlič Miroslava in Patricija

Pelicarić Hrvoje
Per Kožnjak Jasna
Perišić Valentina
Pervan Irena
Pešek Miranda in Ivan
Petković Svjetlana in Marijan
Petković Marina
Pipan Boštjan in Jožica
Pišković Goran
Pižent Boštjan
Plavšić Siniša
Plužarić Renata in Ines
Pocrnić Nada in Dalibor
Podlogar Blaž
Potočar Petra in Aleš
Prižmić Julijana in Dragan
Puntar Valentino
Puškar Frano in Nada
Rade Peter
Radić Ivana in Čedomir
Rebek Vesna
Riđić Zoran
Ristić Danijel
Rivier Senka
Rotar Benjamin
Rupnik Zvonka
Rus Jožica
Rusac Omar
Ružić Nevenka in Aleksandra
Sajovic Blaž
Sansonvan Amadeusem
Santro Sofija in Pero
Savić Tomislav in Radanov Ivana
Selestrin Jugana
Sever Valentina
Simčič Peter
Simić Dobrila in Željko
Simsič Nataša
Sinur Franc
Skubin Dolores
Slabe Marko
Slabe Tine
Slijepčević Ljubinka
Smolnikar Bojan
Staut Miha
Sterle Antonija
Stevanović Aleksej in 

Kondić Branka
Stojanović Bojan
Strah Robert in Mojca
Strinić Jasmina
Surla Ljubica
Šagud Sanja in Tomislav
Šarić Ivan
Šarlija Ankica
Ščrbak Ivan
Šegedin Jadranka
Šifrar Barbara in Marjetka
Škrokov Tatjana
Škrubej Franc
Šplichal Tatjana
Šram Boris
Štenkler Tomaž
Štraus Katarina
Štrbac Sofija
Šuštaric Mojca

Švarc Sašo
Tambača Darja
Tintor Vedran in Snežana
Toljan Snježana in Damir
Trobec Aleksandra in Cerjak Tomi
Tulić Perka in Nedeljko
Umek Ines
Ursić Turkić Vesna
Vajagić Slavica in Milorad
Vesić Nermina
Vilović Vanja
Vlastelica Goran
Vranić Zora
Vrdoljak Sofija
Vrečar Estera
Vujačić Marko
Vulić Dubravka in Zejnel
Zaklan Antonija
Zakotnik Metka
Zorč Rajko
Zorman Darinka
Zver Klavdija
Žagar Alenka

NOVEMBER
Azdejković Slaviša in Snežana
Bačić Stipe in Karmela
Bailo Dino
Bajlo Jasminka
Bauman Martin in Korošec Danijela
Benčič Nada
Beretin Melita
Bergant Rajko
Bihelović Uroš in Aleksandra
Blagojević Stanko in Papić Svetlana
Blagojević Slavka
Bogolin Stanislav in Marija
Borštnar Andreja
Bošković Ivana
Božič Vanja
Bradašić Gordana
Brajković Jela
Brajković Elena
Bratulić Ivan in Filipić Martina
Brčarević Katarina in Šuković Boško
Brenčič Marjeta in Drago
Brenko Magdalena
Budič Marija in Jože
Bukovinski Dušan in Stanka
Car Nora
Cvetković Dragica
Cvetković Dušica
Črnac Jasminka in Davor
Čuka Božana
Ćosić Svetlana in Miroljub
Ćurčić Milan
Dajčman Lidija
Defar Alenka
Delić Jelena
Dizdarević Škrabar Oliver
Djoroski Marko in Cvetkova Nada
Dobrić Dragan in 

Milovanović Maria
Dodoja Ivana
Dokuzova Stanka
Dokuzova Marija
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Domazet Gordana
Domazet Vitomir
Dragin Dušan in Ferdinand Denis
Drndarević Goran
Drolc Nina
Dulaj Veronika
Fekonja Nejc
Filipčič Tanja
Gačić Zoran
Gajić Jasmina
Gašperič Mitja
Gobec Benja
Gorza Kristina in Silič Marin
Grbec Jure
Gržan Dane
Hedžet Jožica
Hinić Alem
Horvat Marko
Hrovat Peter
Hrpalo Tereza
Husta Martina in Suzana
Ibrahimović Šahzeman in Ifeta
Jakič Boris
Janković Julijana in Goran
Jelić Tea
Jeremić Živan in Julijana
Jerković Zoran
Jerković Antonio
Jezdić Marina
Jocović Anka in Ljubiša
Jokić Dubravka
Jovanović Marija
Jovanović Ivan
Jovanović Mirjana
Kalezić Dejan
Kaludjerović Vaso
Kardum Daria
Karlić Josip
Kobe Jože
Kolarec Milena in Silvije
Kontić Patricija
Korićanac Bratislav
Korošec Alojzija
Kostić Zvonimir
Kostić Jugoslav
Kovačević Nikola
Kozić Zoran
Kožul Matija
Kralj Mojca
Kraljev Mesarić Irena
Kraljević Sanela in Stipo

Krstić Jadranka
Kurtov Neda
Labaš Manuela
Ladavac Nataša
Lajovic Dikič Dušan
Lazar Ljubica
Leber Igor in Petra
Levak Zoran in Majda
Levak Sanja
Lukež Tatjana in Sandro
Lukić Mirjana
Lukman Čoko Matic
Lužar Borut
Maćešić Jasmina
Mahnič Zvonko in Irma
Malavašič Jožica in Jože
Marčinko Davor in Nikica
Marelić Paola in Dinka
Margaretić Vlaho in Gordana
Marinković Nadežda in Ivan
Marković Željko
Marković Vladan in Dragica
Marolt Marija
Matjažič Matej
Mažgon Ksenija
Menard Bojana in Filipič Bojan
Mihelič Rok in Nataša
Milohanić Berković Vesna 

in Romano
Milošević Nevenka in Borivoje
Milošević Vesna in Dušan
Milošević Božidar in Olivera
Milovanović Jasminka
Milutinović Snežana
Mirčevska Dragana 

in Mirčevski Ljubo
Mišković Igor
Mlinarić Nada in Momir
Molk Petra in Aljaž
Mujić Mirnes
Murovec Marija
Nedeljković Goran in Ljiljana
Nedeljković Aleksandra in Miloje
Nevešćanin Irena
Nikolić Vedran
Ninčević Hani
Njamculović Goran
Novinšek Polonca
Obradović Srećko in Bojana
Obreza Joža in Ernest
Odžić Tomislav

Ogresta Nada
Ošlaj Marija
Pandža Nevena
Pantić Vesna
Pavić Katarina
Pavlović Marin
Pešec Marija-Nežika
Petelinšek Bačič Milena
Petković Šara in Nenad
Petrovčič Suzana
Petrovčič Janez 
Petrovič Božena
Petrović Mile in Ingrid
Petrović Dragan
Pintar Ružica in Zdravko
Piškur Klavdija
Planinšek Ksenija
Podpečan Aleš
Poljak Mauricio in Sandra
Poljanšek Nataša
Popović Renata
Popović Mirjana
Povše Mia-Aleksandra
Požgaj Anica in Franc
Prelovec Jožica
Preskar Klavdija in Bogdan
Prusac Melanija
Radanović Jovanka
Radetić Siniša
Radišić Milan
Radman Ivica
Radojković Vesna
Rajić Novica
Rimac Tamara
Ristić Milan
Rubežić Puniša
Rudelj Siniša in Marija
Rupar Breda in Toni
Savić Marina
Savić Milan
Savić Danica
Sekso Marijan in Ilona
Seljak Urška
Sluga Rajko in Helena
Srdić Radmila in Slaviša
Srđević Marija
Stevanović Spomenka in Ljubiša
Stifanic-Fatorič Loredana 

in Fatorič Klaudio
Stipić-Cik Verica
Stojanović Mirjana

Stržinar Vida
Stušek Andreja
Surdučki Dušan
Šarić Alen
Ševaljević Marinela
Šiljeg Slavka
Šimundža Ivan
Šinko Danica
Šivic Jure
Škrokov Ivan
Škrubelj Franc ml.
Šop Milivoj
Štefančič Barbara
Testen Sebastjan in Broder Tina
Tomić Ivana
Tominec Frančiška
Tošić Slavica
Turkalj Đurđica
Turudić Relja
Tutavac-Koludrović Željka 

in Tutavac Neven
Umek Boštjan in Vesna
Veličković Violeta in Nenad
Veškovac Mirjana
Vidjak Ingrid
Vitulić Marija
Vogrin Martin in Marija
Vretenar Jasenka
Vučković Dejan in Snežana
Vujačić Vukan in Marica
Vujanović Dragan
Vujkov Jovica
Vukić Dragica
Vuković Zoran
Zajc Petra
Zajc Vesna in Marjan
Zohar Matej
Zore Boštjan in Zupančič Sabina
Zorić Biljana
Ždrnja Svetlana
Živčić Ines
Živković Nataša
Živojnović Sava in Milena
Žižek Anja
Žura Anita 



Program osebne dejavnosti
Nagrade od dneva, ko začnete z Amwayevim poslom. Program osebne dejavnosti je oblikovan tako, da vsem, ki ste si ustvarili
trdne temelje in redno dosegate stalno TV vrednost, omogoča resen zaslužek.

Ne pozabite, da sta dva pomembna elementa Amwayevega Plana prodaje in trženja: trženje izdelkov in sponzoriranje drugih,
da začnejo s svojim lastnim Amwayevim poslom.

Za Program osebne dejavnosti* se kvalificirate, če redno mesečno dosegate vsaj 100 TV, vsaj tri mesece zapored, nagrada se
izplača/odobri glede na višino osebne TV v četrtem zaporednem mesecu.

Izplačilo ali popust (za SNP-je ali Stalne kupce plus)
10 EUR (2.396,40 SIT) za doseženih 100–199,99 TV
30 EUR (7.189,20 SIT) za doseženih 200 TV in več

in ... objava v reviji Amagram!

* Glede podrobnosti o kriterijih za kvalifikacijo in primerih, 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 www.amway.si.
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Čestitamo vsem, ki so oktobra ali novembra prvič prejeli izplačilo ali popust v višini 
30 EUR (7.189,20 SIT/240,00 HRK) ali 10 EUR (2.396,40 SIT/80 HRK)!

30 EUR (7.189,20
SIT/240,00 HRK)
(ali popust)
OKTOBER
Brečič Jerica
Črv Bogdan in Viktorija
Ivanković Manda 
Kačičnik Viljem
Knific Julija in Janko
Kutija Vjera
Lileg Marijana
Mijanović Branka 

in Jelena
Milošević Božidar 

in Olivera
Misajlovski Zvonimir 

in Svetlana
Nikolić Goran in

Gordana

Orlić Dorina
Planinc Marjeta
Popović Ljiljana
Sajovic Blaž
Sever Bogdana
Slak Boštjan
Šoštarić Nevenka 

in Vladimir
Šubelj Rado
Vesić Nermina
Vodopivec Miloš

10 EUR (2.396,40
SIT/80,00 HRK)
(ali popust)
OKTOBER
Aksić Mirna
Babić Dejan in

Aleksandra

Berzelak Majda in
Robert

Biteri Ron
Blagojević Gordana 
Bonacin Teo
Čadež Gregor
Jeraj Marta in Srečko
Kodelja Boris
Maravić Olivera
Mitić Aleksandra
Popov Vladimir
Pustinek Tanja in

Karnar Barbara
Srbljinović Vlado 
Strmole Tomaž
Vučajnk Vesna Janja
Žurga Jožica 

30 EUR (7.189,20
SIT/240,00 HRK)
(ali popust)
NOVEMBER
Bauman Martin in

Korošec Danijela
Brčina Smiljan in

Jakovac Lidija
Cevzar Ana
Germ Marjana
Javoršek Kristina in

Jože
Jugović Biljana
Kozar Dejan 
Krapše Bojana 
Kreslin Anton
Krumpak Ivan in

Jadranka
Nikpalj Marko

Polić Ljubica in Milivoj
Potočnik Minka in

Miha
Stamenković Dragana 
Stojanović Mirjana 
Testen Sebastjan in

Broder Tina
Velišček Ivan in

Karmen
Vončina Irena
Žurga Jožica 

10 EUR (2.396,40
SIT/80,00 HRK)
(ali popust)
NOVEMBER
Benedik Teja in

Vehovec Gašper
Černe Metka

Hvala Fani
Jagodic Olga
Jagrič Robi
Katanić Nada
Kostić Jelena
Kurtov Neda
Magajne Vitomir
Meden Mihaela
Milić Silvana in

Aleksandar
Ribič Janja 

Program osebne dejavnosti



Amwayev katalog izdelkov je več kot le privlačen pregled celotne
ponudbe Amwayevih izdelkov. Pomaga vam lahko pri gradnji 
vašega posla, pa še privlačen je na pogled.

Več kot samo 
odlični izdelki!

Pri Amwayu smo zavezani, da vam nudimo
pripomočke, ki bodo vam in vašemu poslu pomenili
razliko. Pripomočke, ki bodo ob uporabi prikazali
Amway in boste ob tem ponosni na svoj posel in
na konkurenčne, kakovostne izdelke, ki so na voljo.

Amwayev katalog izdelkov vam to ponuja s
celovitim poslovnim videzom brošure. Lahko ga
uporabljate še za kaj več kot zgolj naročanje
izdelkov – brošura predstavlja tudi, zakaj je Amway
vodilno podjetje na področju direktne prodaje.

Amwayev katalog izdelkov je odlično orodje za
pridobivanje novih članov IN trženje izdelkov:

• Predstavlja širino in raznolikost Amwayeve
ponudbe izdelkov.

• Končni videz in oblika Amwayevega kataloga
izdelkov odsevata kakovost naših blagovnih
znamk in izdelkov.

• Na strani 4 je razloženo Amwayevo jamstvo
za zadovoljstvo.

• Na strani 5 si lahko preberete o prednostih
Amwayeve spletne strani za e-poslovanje.

• Na strani z vsebino spoznate nove podkategorije
glavnih kategorij Dobro počutje, Lepota,
Gospodinjstvo in Dom, kar vam in vašim
strankam omogoča boljšo preglednost nad izdelki
in ponudbo.

• Poudarjeno je tudi naše sodelovanje 
z UNICEF-om.

Pri Amwayu se posvečamo temu, da bi vam
ponudili najboljšo poslovno priložnost.
Brošuro uporabite vsakič, ko predstavljate
Amway, in pokažite, da je podjetje Amway
več kot samo odlični izdelki.

23poslovanje

JAN 07



začnite novo leto z novim jazom!
Po vsej preobilici zaužite hrane v prazničnem času

Predstavljamo vam odlično priložnost za
zmanjšanje vnosa energijske vrednosti in nekaj 
za izgubo tistih nekaj pridobljenih kilogramov.

POSITRIM kremasti napitek v prahu je prehransko uravnotežen 
obrok za uravnavanje telesne teže, ki temelji na prašku iz nemastnega
mleka, oslajenem s fruktozo. Lahko je hiter in okusen nadomestek 
obroka za vse, ki se jim mudi. Vsaka vrečka predstavlja celovit 
hranljiv obrok z beljakovinami, maščobami in ogljikovimi hidratiti 
ter tudi pomembnimi vitamini in minerali.

• Predstavlja pripomoček, s katerim lahko
nadzorujete svojo telesno težo.
POSITRIM kremasti napitek v prahu je
prehransko uravnotežen nadomestek obroka kot
del energijsko omejene diete.

• Je del Amwayevega programa za uravnotežen
življenjski slog.
(kmalu na trgu)
POSITRIM kremasti napitek v prahu kot
nadomestek obroka usklajujemo z vsakodnevno
prehrano in postavimo dolgoročne temelje za
zdrave prehranjevalne navade.

• Je hiter in priročen nadomestek obroka.
POSITRIM kremasti napitek v prahu je cenejši in
bolj hranljiv obrok od hitre prehrane.

NUTRILITE™

POSITRIM™ 
kremasti 
napitek v prahu

NA TRGU SREDI JANUARJA!

v dveh odličnih okusih
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Izberite svoj priljubljen okus in pripravite
POSITRIM kremasti napitek v prahu v 
posodici za mešanje, in sicer eno vrečko napitka
in 250 ml hladnega posnetega mleka. Čvrsto
zatesnite s pokrovom in močno pretresajte 
30 sekund. Če želite še gostejši napitek, ga
pustite zmešanega stati še 3 minute.
Vsaka škatla vsebuje 14 vrečk.

št. izdelka: 103792 – vanilja

št. izdelka: 103793 – kakav

POSITRIM kremasti napitek v prahu je namenjen le
kot del energijsko omejene diete in ne kot edini vir
hranilnih snovi.

Izdelek lahko kupijo samo Amwayevi člani, in sicer za
lastno uporabo.

Pri začetnem izgubljanju telesne teže ta nadomestek obroka
v svojo prehrano vključite dvakrat dnevno namesto rednih
obrokov, za trajno kontrolirano izgubljanje telesne teže pa
enkrat dnevno. Dnevno morate zaužiti še vsaj en hranljiv
obrok hrane.

NA VOLJO TUDI:

Na voljo tudi čvrsta Posodica za mešanje z merilno lestvico
na eni strani in POSITRIM logotipom na drugi. Tesno
prilegajoča se pokrovka in mrežasti vstavek omogočata, da iz
kremastega napitka v prahu nastane gosta in kremasta
struktura napitka. Priložena je žlica z dolgim držajem.

št. izdelka: 218506 –
Posodica za mešanje

KLJUČNE LASTNOSTI:

• Uravnotežena vsebnost
vitaminov in mineralov.

• Vsebuje dragocene
beljakovine, maščobo in
ogljikove hidrate.

• Gosta in kremasta
tekstura.

• Izbira med dvema
odličnima okusoma.

• Hitra in preprosta priprava.

• Oslajeno s fruktozo.

• Ne vsebuje umetnih sladil,
barvil, arom ali
konzervansov.

• Je bistven del Amwayevega
programa za uravnotežen
življenjski slog.

• Primeren je za
vegetarijance in ne
vsebuje glutena.

Popolnoma nov in vznemirljiv 

Amwayev program za uravnotežen življenjski slog
Program kombinira nadomestek obroka z NUTRILITE POSITRIM kremastim napitkom v prahu z dnevno prehrano.
Oblikovan je tako, da pomaga težo izgubiti na zdrav način, je prilagodljiv, brez prepovedanih živil. 
Pouči vas tudi o zdravih prehranjevalnih navadah, ki jim lahko sledite dolgoročno.

Telo odvečno težo pridobiva počasi, zato ni presenetljivo, da jo je
priporočljivo izgubljati počasi. Ta nov program ponuja način, da težo
izgubite počasi, a s trajnim rezultatom. Pouči vas tudi o vnosu energije in
njeni porabi, hranljivi vrednosti živil in vaših lastnih prehranskih potrebah. 

Program vam tudi svetuje, kako v vsakdanje življenje vključiti 
telesno vadbo.

Več informacij o tem vznemirljivem novem programu si boste 
lahko prebrali v naslednji številki revije AMAGRAM™.

NUTRILITE™ je vodilna svetovna znamka vitaminov, mineralov in prehranskih dopolnil (na osnovi raziskave Euromonitor International o prodaji leta 2005).

KMALU NA TRGU!
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Zavrtite, očrtajte in poudarite svoje čudovite oči. Pritegnite vsak pogled s čudovito barvo, ki se nanese
gladko in s svilnato mehkobo. Večnamenski avtomatični svinčniki so edinstveno oblikovani, iz embalaže 
jih preprosto odvijete in konica je vedno pripravljena na popoln nanos*.

Trženje dekorativnih izdelkov in izdelkov za nego kože vam bo
prineslo več dobička, če boste strankam izdelke ne samo pokazali,
ampak boste z njimi tudi naličeni. Izžarevali boste samozavest.

IZPOPOLNITE TRŽENJE ARTISTRY™ 
AVTOMATIČNIH SVINČNIKOV IN OBARVAJTE PRODAJO

VADITE RAZLIČNE NAČINE UPORABE ARTISTRY
AVTOMATIČNEGA SVINČNIKA ZA OČI, DELITE
SVOJE VEŠČINE Z DRUGIMI IN OPAZUJTE, 
KAKO SE BO POVEČALA VAŠA PRODAJA.

AVTOMATIČEN SVINČNIK ZA OČI
Odličen za poudarjanje naravne barve oči. Največji
kontrast boste dosegli, če boste izbrali odtenek, ki je
temnejši od naravne barve vaših oči.

AVTOMATIČEN SVINČNIK 
ZA OBRVI
Odličen za naraven poudarek oči in končni videz
vašega obraza. Uporabite ga za oblikovanje
obrvi in zapolnitev praznin med posameznimi
dlačicami, kjer je rast bolj redka. Sledite spodnjima
korakoma in ustvarite naraven videz obrvi.

1. Z majhnimi črticami z avtomatičnim
svinčnikom za oči zarisujte črtice
povsod, kjer želite zapolniti obliko
obrvi. Začnite v notranjem kotičku
obrvi in nadaljujte do najvišje točke
loka obrvi.

2. Obrvi še naprej zapolnjujte od vrha
loka proti zunanjemu robu. Zabrišite
z nežnim potegom s ščetko, ki je na
drugem koncu svinčnika.

Blonde 102956

Soft Brown 102957

Black  102952

Deep Brown 102953

ČE SO VAŠE OČI POIZKUSITE

modre ali sive LUNAR, NOIR ali SMOKE

lešnikovo rjave CAVIAR, NOIR ali FIG

zelene CAVIAR, NOIR ali SMOKE 

rjave MINK, NOIR ali FIG

Če želite v množici izstopati, izberite barve, ki si popolnoma
nasprotujejo, in ne takšne, ki dopolnjujejo barvo vaših oči.

1. Oko zaprite in z avtomatičnim svinčnikom za oči
zarisujte črto od notranjega proti zunanjemu kotičku
očesa, pri tem sledite liniji trepalnic čim bolj blizu. Črto
proti zunanjemu kotičku očesa počasi odebelite.

2. Z gobico na drugem koncu svinčnika črto nežno
zabrišite in zmehčajte videz.

Noir 102940

Smoke 102941

Mink 102942

Lunar 102943

Caviar 102944

Fig   102945

* Ostrost konice ohranite tako, da
embalažo svinčnika zavrtite v smeri
urinega kazalca, da konica svinčnika
izstopi za 3 mm. Nanesite pod kotom s
konico svinčnika na mestu, kot
prikazujeta skici.
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Želite razvajati svoje 
najdražje?

Valentinovo je tako rekoč že pred vrati in izdelki iz kolekcije AMWAY™
Boutique so odlična izbira, v kateri lahko izberete posebno darilo. 
Pri izbiri boste razdvojeni med elegantnim perilom in nakitom ter
razkošnimi dišavami in hlačnimi nogavicami.

št. izdelka:
960479

TOLSOM pena za 
čiščenje obraza – 
št. izdelka: 100916 – 125 ml

TOLSOM osvežilni tonik – 
št. izdelka: 100918 – 175 ml

TOLSOM gel za 
obnavljanje kože – 
št. izdelka: 100920 – 30 ml 

TOLSOM gel za britje – 
št. izdelka: 100917 – 200 ml

TOLSOM vlažilni losjon 
za obraz ZF 15 –
št. izdelka: 100049 – 100 ml

Informacije o celotni kolekciji izdelkov AMWAY Boutique, za moške in ženske, 
si oglejte v brošuri AMWAY Boutique (št. izdelka: 218205) ali na 
spletni strani www.amway.si.

TOLSOMTM nega kože za moške je vrhunska, zelo učinkovita kolekcija
izdelkov za nego moške kože. Odlično darilo zanj za Valentinovo.

TOLSOM klinično dokazano nudi moškim zelo učinkovite rezultate v
samo štirih tednih.

Nežno rožnato perilo
Blossom je izjemno ženstveno
z očarljivim cvetličnim
vzorcem. 

Velikosti, ki so na voljo, si
oglejte v brošuri AMWAY
Boutique (št. izdelka:
218205) ali na spletni strani
www.amway.si.

Če želite pokazati, kaj
resnično čutite, izberite
čudovito ogrlico z obeskom in
uhani iz srebra čistine 925.
št. izdelka: 960478

Zakaj ne bi ta romantični
videz dopolnili z zapestnico z
obeskom iz srebra čistine
925?
št. izdelka: 960479

Eno zadnjih pridobitev v
kolekciji nežnih dišav za
ženske predstavlja
ANTICIPATE™ Intense
parfumska vodica za ženske –
čudovito topla in razkošna
dišava.

ANTICIPATE Intense
parfumska vodica za ženske
št. izdelka: 103702 – 50 ml



Izdelki za nego las
SATINIQUETM,
ki lase obnovijo, okrepijo in zaščitijo 

v eni sami uporabi!

Sistem izdelkov za nego las SATINIQUE
temelji na naravni tehnologiji obnavljanja.
Lase sestavljajo v veliki večini lipidi, beljakovine, voda in pigment. Poškodbe las se pojavijo, 
če izgubijo lipide, beljakovine in vodo. Izgubljati jih začnemo zaradi fizičnih poškodb, kot je sušenje 
las s sušilnikom, oblikovanje in izpostavljanje sončnim žarkom. Lipidi, vključno s ceramidi, so ključni 
za lep videz las. Če želite imeti lepe lase, naj izdelki SATINIQUE postanejo del vaše vsakodnevne 
nege las in lase zaščitijo pred škodljivimi vplivi.

Izdelki za nego las SATINIQUE verjetno sestavljajo prvi 
in edini popoln sistem izdelkov za nego las, ki vsebuje 
ekskluzivni ceramidni infuzni sistem. Sistem klinično 
dokazano obnovi, okrepi in zaščiti lase v eni sami uporabi!

izdelek28
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SATINIQUE ceramidni
infuzni sistem

• Ekskluzivna tehnologija blagovne
znamke SATINIQUE.

• Nadomesti izgubljene lipide z naravnimi
lipidi, ki se sicer nahajajo v laseh.

• Posnema naravni proces krepitve in
zaščite las.

• Plasti povrhnjice ponovno združi na
naraven način.

Več informacij o
izdelkih, ki so na voljo,
si lahko preberete v
brošuri Izdelki in
trženje, Amwayevem
katalogu izdelkov ali v
prejšnjih številkah
revije AMAGRAMTM.

popravi okrepi zaščiti

S tem, ko prodrejo v vsako lasno steblo in
nadomestijo izgubljene ceramide, izdelki SATINIQUE
ponovno povežejo, zaprejo in zaščitijo povrhnjico
lasu. Z redno uporabo bodo vaši lasje ostali na
pogled zdravi, močni in zaščiteni.

pred uporabo 
izdelkov 
SATINIQUE

Povrhnjica je privzdignjena in
prelomljena. Vlaga in ceramidi
uhajajo iz lasu.

po uporabi 
izdelkov 
SATINIQUE

Ceramidi in vlaga v laseh so se
obnovili. Povrhnjica lasu je 
vzravnana, lase ščiti pred
vsakodnevnimi vzroki za poškodbe. 
Lasje so sedaj bolj sijoči in se jih 
da lažje oblikovati.

29izdelek

JAN 07

PREJ

POTEM



GLISTER™

pasta
za zobe

Vaš popoln nasmeh

Z rednim ščetkanjem GLISTER pasta
za zobe pomaga popraviti majhne

luknjice v zobeh in spodbuja ponovno
mineralizacijo zobne sklenine.

• okrepi ponovno mineralizacijo,

• pomaga preprečiti demineralizacijo.

GLISTER pasta za zobe vsebuje fluor, ki pomaga v
boju proti nastanku luknjic. Fluor zmanjša zobno
gnilobo tako, da vstopi v luknjice, ki nastanejo na
zobni sklenini. Ko je fluor del zobne sklenine, skupaj
z minerali v slini popravi nastale luknjice (ponovna
mineralizacija) in prepreči nadaljnjo širitev zobne
gnilobe (demineralizacija).

GLISTER pasta za zobe varno očisti in pomaga
odstraniti madeže na zobeh in jih tako pobeli. 
Vaš usta so po umivanju osvežena.

GLISTER pasta za zobe
št. izdelka: 6833 – 
150 ml / 200 g

GLISTER zobne ščetke
št. izdelka: 100957 – 
4 v kompletu

GLISTER otroške
zobne ščetke
št. izdelka: 9922 – 
4 v kompletu

GLISTER potovalna 
zobna pasta
št. izdelka: 1959 – 
50 ml / 75 g

GLISTER koncentrirana
vodica za usta
št. izdelka: 9949 – 
50 ml

GLISTER osvežilni 
sprej za usta
št. izdelka: 9893 – 
12 ml / 9 g

BE BRIGHT. BE BRILLIANT.
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Če bi vedno radi svežo vodo iz
kuhinjske pipe, morate eSpring™
filtrski vložek zamenjati enkrat
letno ali po 5.000 iztočenih litrih
vode (kar se zgodi prej), da
zagotovite najvišjo stopnjo
učinkovitosti, v katero ste
investirali.

Kako veste, kdaj je
potrebno zamenjati filtrski
vložek?

Elektronski modul sledi času in
številu iztočenih litrov ter lahko
natančno določi, koliko časa
lahko filtrski vložek še
uporabljate. 

Ko morate filtrski vložek
zamenjati takoj, se na aparatu
pojavi utripajoča lučka, ki jo
spremlja zvočni signal, zato
uporabnikom nikoli ni potrebno
ugibati, ali je že čas za
zamenjavo filtrskega vložka.

Zaradi same oblike eSpring
sistema za prečiščevanje pitne
vode, je zamenjava preprosta.
Odstranite zgornji del ohišja, cevi,
elektronski modul, odvijte obroč
za namestitev filtra, dvignite in
odstranite star filtrski vložek.

št. izdelka: 100186

Še naprej uživajte v čisti vodi
dobrega okusa z eSpring
sistemom za prečiščevanje
pitne vode in nov filtrski
vložek naročite še danes.

Začnite novo leto s čisto in svežo vodo dobrega okusa
– zamenjajte filtrski vložek!

Novo leto ... Prenovljeni ste ...
Čas je za nov filtrski vložek!

31izdelek
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E. FUNKHOUSERTM

NEW YORK

komplet za pudranje

Profesionalni umetnik ličenja Eddie
Funkhouser je opremil Komplet za
pudranje s pravo mešanico
profesionalnih in visokoučinkovitih
pripomočkov za oblikovanje brezhibnega
nanosa podlage za ličenje.
Puder v stiku je zaradi raznolikih
možnosti uporabe osnovni pripomoček, ki
ga morate imeti, saj je nepogrešljiv v
priboru za ličenje vseh profesionalnih
umetnikov ličenja ter eden najbolj
prodajanih izdelkov kozmetične industrije.
Poleg boste v kompletu našli še Čopič
za podlago, Kozmetične gobice in
Knjižico z navodili po korakih za
komplet za pudranje v kozmetični torbici.
Komplet za pudranje vam zaradi
profesionalno izbranih pripomočkov
omogoča hiter nanos podlage kjerkoli in
kadarkoli. V priročni kozmetični torbici vas
lahko spremlja povsod. 
Odtenke Kompleta za pudranje si
podrobneje oglejte v 
E. FUNKHOUSER NEW YORK
barvni kartici ali pa na spletni strani
www.amway.si.

E. FUNKHOUSER NEW YORK
komplet za pudranje
Fair (št. izdelka: 103433)
Natural (št. izdelka: 103435)
Nude (št. izdelka: 103433)
Mahogany (št. izdelka: 103436)

E. FUNKHOUSER NEW YORK 
barvna kartica 004 (št. izdelka: 218213)

Obveščamo vas, da smo konec
decembra prenehali s prodajo
izdelka BODY SERIESTM vlažilne
kreme v stiku ZF 30.

št. izdelka: 101058

SPODBUDITE PRODAJO z
ARTISTRY™ demonstratorjem
lakov za nohte

Ta prodajni pripomoček je
nepogrešljiv, ko tržite ARTISTRY lake
za nohte. Omogoča hitro in preprosto
uporabo. Namestite z lakom obarvan
del demonstratorja na noht stranke in
ji pomagajte pri odločitvi.
Demonstrator lakov za nohte vsebuje
vse čudovite odtenke ARTISTRY lakov
za nohte iz klasične kolekcije in vam
omogoča, da na prazne predele
dodate še 15 drugih odtenkov.
Zakaj ne bi predstavitve združili s
ponudbo lakov za nohte EDDIE
FUNKHOUSER™ NEW YORK?

št. izdelka: 213423

Prenehanje prodaje

Fair
103433

Nude
103434

Natural
103435

Mahogany
103436

ARTISTRY™ KOLEKCIJA
DEKORATIVNE KOZMETIKE
MINIMAL CHIC
Samo od 3. januarja do konca
februarja lahko kupite karkoli
iz kolekcije za 25 % nižjo
ceno ob polni točkovni
vrednosti in vrednosti posla.
Ponudba bo na voljo samo 
do prodaje zalog oz. do 
28. februarja 2007.

SENČILO ZA OČI IN LICA
Ustvarja večdimenzionalne odtenke in
svilnato bleščeče poudarke v nežni,
nevtralni rožnati osnovi s prefinjenim
zlatim učinkom, za brezhiben in sijoč
videz. V elegantni tanki škatlici z
ogledalom.

CAPRICE – št. izdelka: 103699

RDEČILO ZA USTNICE 
S SIJAJEM
Trije novi, močni in intenzivni barvni
odtenki rdečila na eni strani in vlažilno
leščilo na drugi. 

BRAVADO – odtenek temnega ametista
št. izdelka: 103694

PANACHE – svetleč odtenek v barvi
granatnega jabolka
št. izdelka: 103696

SPLENDOR – odtenek rožnatega kremena
št. izdelka: 103695

Ponudba je na voljo do prodaje
zalog oz. do 28. februarja 2007.
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9. januar 2007
iCookTM

Torkova predstavitev ob 17.00 
v sejni sobi na sedežu podjetja.

23. januar 2007
NUTRILITE POSITRIMTM

Torkova predstavitev ob 17.00 
v sejni sobi na sedežu podjetja.

13. februar 2007
Izdelki za nego doma
Torkova predstavitev ob 17.00 
v sejni sobi na sedežu podjetja.

27. februar 2007
TIME DEFIANCETM

Torkova predstavitev ob 17.00 
v sejni sobi na sedežu podjetja. 

211115 - ARTISTRY™ evidenčna
kartica stranke – 1 blok
214477 - ARTISTRY TIME
DEFIANCE™ letak o
intenzivnem serumu za
obnavljanje kože – komplet 
10 letakov 
214706 - TOLSOM™ letak –
komplet 10 letakov
202368 - iCook™ letak – komplet
10 letakov

S prenehanjem prodaje omenjene
literature bomo omogočili večjo
prepoznavnost in uporabnost novim in
obstoječim potem za komuniciranje z
vami, npr. novim priročnikom Dobro
počutje, Lepota in Dom, ki bodo na
voljo od 1. marca, ter prenovljenim
internetnim stranem.

Skladno s strategijo prenove ponudbe na področju literature,
ki bo Amwayu omogočila, da bo izboljšal področje
komunikacije, od 28. februarja oz. ko bodo pošle zaloge, 
ne bo več na voljo omenjena literature:

Kako dobiti iCookTM

torbo ter
predstavitveni prt
in trak z logotipom?

Preprosto – z nakupom
iCook 27-delnega velikega
družinskega kompleta. 

Še do konca januarja 2007 imate priložnost brezplačno prejeti iCook torbo
in predstavitveni prt in trak z logotipom ob nakupu iCook 27-delnega
velikega družinskega kompleta (št. izdelka: 101098).

S posodo prihranite čas, energijo, hranilne
snovi, prostor in denar. Dovolj razlogov za
nakup.
Zdravo prehranjevanje s kuhanjem brez
maščob in skoraj brez vode ter z ohranitvijo
hranilnih snovi.

Amwayeve vrečke
Naj vas spomnimo na naše okolju
prijazne vrečke z Amwayevim
logotipom.

Zelo so primerne za izročitev izdelkov
vašim strankam.

št. izdelka: 4251
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Uspeh uporabe interneta v Evropi leta 2006

Prek spletne strani AMWAY™ e-poslovanje je
bilo izvršenih več kot 50 % vseh prodaj
Prek Amwayevih strani za e-poslovanje je bilo izvršenih več kot 50 % vseh prodaj.

Se še spomnite »tradicionalnega« načina naročanja
izdelkov prek telefona med delovnim časom ali po faksu?
Od tedaj so se časi spremenili, kajne?
Danes vam uporaba interneta bistveno olajša gradnjo
Amwayevega posla. Širokopasovni dostop do interneta v Evropi
narašča in omogoča odpiranje spletnih strani bistveno hitreje, že
v nekaj sekundah.
Spletna stran za e-poslovanje vam dopušča vpogled v poslovne
informacije, kot so TV ter aktivnosti posameznikov v vaši
organizaciji, 24 ur na dan 7 dni na teden. Prav tako je
omogočeno prenašanje poslovnih obrazcev, informacij o izdelkih
in preteklih številk revij. Tako je naročanje hitrejše in prikladnejše.

Od samega začetka, ko smo začeli z Amwayevimi stranmi za 
e-poslovanje v Evropi, smo zabeleželi neverjeten porast naročil
SNP-jev prek spletne strani. Aprila 2006 je odstotek izvedenih
naročil prek spletnih strani na evropskih trgih Amwaya prvič
presegel več kot 50 % celotne prodaje – in ta odstotek še vedno
narašča. V Sloveniji je odstotek naročil novembra 2006 dosegel
že 70 %. To je neverjeten dosežek in čudovita zgodba o uspehu.
S priročno spletno stranjo želimo podpreti trud pri gradnji vašega
Amwayevega posla in vas oskrbovati s svežimi informacijami ter
poskrbeti za optimalno delovanje spletne strani. 

Ste že naročili prek www.amway.si?

Letak 
Amwayeva posebna
kompleta izdelkov
je dobil novo, še bolj prijazno
podobo. Kompleta izdelkov 100 TV
in 200 TV sta informativna,
pregledna in opremljena s ključnimi
podatki (cena, št. izdelka, vsebina ...).

št. izdelka: 208782

Amwayev priročnik
bolj ali manj ostaja takšen, kot ste ga
vajeni (izračuni v evrih).

št. izdelka: 100074

Brošura 
Predstavitev Amwaya
je ohranila podobo, spremembe se
pojavijo le v poglavju Kako deluje
Amwayev Plan prodaje in trženja in v
zadnjem poglavju Svetovno podjetje
v vaši bližini (preračunano v evre).

št. izdelka: 100570

Nova 
Naročilnica, 
ki je priložena v vpisnem
kompletu, je zdaj v Amwayevih
barvah.

št. izdelka: 104695

Cenik za stranke
št. izdelka: 0124

Amwayev cenik
št. izdelka: 0013

Od januarja dalje vas bosta Amwayev cenik in Cenik za
stranke obveščala v naši novi valuti (že tretji od
samostojne Slovenije dalje). Še vedno pa se bo vsaj še
nekaj časa ob njih pojavljala cena v slovenskih tolarjih.

Sprememba valute ne bo prinesla evrov 
le v denarnice, evri bodo odslej tudi v
literaturi!

Januar poleg novoletnih zaobljub prinaša tudi 

SPREMEMBE V LITERATURI

JAN 07
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ARTISTRYTM dekorativna kozmetika
Oči in lica
ARTISTRY avtomatičen svinčnik za oči 0,28 g 35 7,93 10,09 12,11 2.902,00 16,35 3.918,00 26
102940 Noir 102941 Smoke 102942 Mink

102943 Lunar 102944 Caviar 102945 Fig

ARTISTRY avtomatičen svinčnik za obrvi 0,09 g 35 6,86 8,73 10,48 2.512,00 14,15 3.391,00 26
102952 Black 102953 Deep Brown 102956 Blonde

102957 Soft Brown

ARTISTRY Minimal Chic dekorativna kozmetika
ARTISTRY rdečilo za ustnice s sijajem 6,2 g 35 9,82 12,49 14,99 3.593,00 20,24 4.850,00 32
103694 Bravado 103695 Splendor 103696 Panache 11,25 2.695,00 15,18 3.638,00
ARTISTRY senčilo za oči 5 g 35 9,42 11,99 14,39 3.449,00 19,43 4.656,00 32
103699 Caprice 10,80 2.587,00 14,57 3.492,00
ARTISTRY pripomočki

213423 ARTISTRY demonstrator lakov za nohte iz klasične kolekcije 1 kos 0 0,00 0,00 3,60 863,00 3,60 863,00 32
E. FUNKHOUSERTM NEW YORK trendovska kolekcija 004
Profesionalni komplet za ličenje
E. FUNKHOUSER NEW YORK komplet za pudranje 1 komplet 35 26,96 34,31 41,18 9.868,00 55,59 13.321,00 32
103433 Fair 103434 Nude 103435 Natural

103436 Mahogany

TOLSOMTM nega kože za moške
100049 TOSLOM vlažilni losjon za obraz ZF15 100 ml 30 10,42 13,26 15,91 3.812,00 20,68 4.956,00 27
100916 TOLSOM pena za čiščenje obraza 125 ml 30 10,32 13,13 15,76 3.776,00 20,48 4.909,00 27
100917 TOLSOM gel za britje 200 ml 30 7,43 9,46 11,35 2.719,00 14,75 3.535,00 27
100918 TOLSOM osvežilni tonik 175 ml 30 9,53 12,13 14,55 3.487,00 18,92 4.533,00 27
100920 TOLSOM gel za obnavljanje kože 30 ml 30 12,71 16,18 19,42 4.654,00 25,25 6.050,00 27

GLISTERTM izdelki za ustno higieno
100957 GLISTER zobne ščetke 4 v paketu 30 5,59 7,11 8,53 2.045,00 11,1 2.659,00 30

6833 GLISTER pasta za zobe 150 ml 30 3,25 4,14 4,96 1.189,00 6,45 1.546,00 30
1959 GLISTER potovalna zobna pasta 1 x 50 ml/75 g 30 1,43 1,82 2,19 2.063,00 11,19 2.682,00 30
9949 GLISTER koncentrirana vodica za usta 50 ml 30 5,64 7,17 8,61 2.063,00 11,19 2.682,00 30
9893 GLISTER osvežilni sprej za usta 12 ml 30 2,58 3,29 3,95 946,00 5,13 1.230,00 30
9922 GLISTER otroške zobne ščetke 1 kos 30 2,15 2,73 3,28 786,00 4,26 1.022,00 30

iCookTM posoda za kuhanje iz nerjavečega jekla
101098 iCook 27-delni veliki družinski komplet posode 

iz nerjavečega jekla 1 komplet 30 99,18 889,87 1067,85 255.899,00 1388,2 332.669,00 33
eSpringTM sistem za prečiščevanje pitne vode

100186 eSpring filtrski vložek 1 vložek 30 102,40 130,33 156,39 37.478,00 203,31 48.721,00 31
Podpora poslovanju
Literatura

104695 Naročilnica 1 izvod 0 0,00 0,00 brezplačno brezplačno 34
0013 Amwayev cenik 1 izvod 0 0,00 0,00 0,60 144,00 0,60 144,00 34
0124 Cenik za stranke 5 izvodov 0 0,00 0,00 1,80 431,00 1,80 431,00 34
4251 Amway vrečka 1 kos 0 0,00 0,00 0,19 46,00 0,19 46,00 34

100074 Amwayev priročnik 1 izvod 0 0,00 0,00 3,00 719,00 3,00 719,00 34
100570 Brošura Predstavitev Amwaya 1 izvod 0 0,00 0,00 0,96 230,00 0,96 230,00 34
218205 Brošura AMWAYTM Boutique 1 izvod 0 0,00 0,00 1,56 374,00 1,56 374,00 23

AMWAYTM Boutique
Damsko perilo Blossom

976000 Blossom - podložen nedrček 75B 30 27,99 34,94 42,76 10.246,00 55,58 13.319,00 23
976001 Blossom - podložen nedrček 75C 30 27,99 34,94 42,76 10.246,00 55,58 13.319,00 23
976002 Blossom - podložen nedrček 75D 30 27,99 34,94 42,76 10.246,00 55,58 13.319,00 23
976003 Blossom - podložen nedrček 80B 30 27,99 34,94 42,76 10.246,00 55,58 13.319,00 23
976004 Blossom - podložen nedrček 80C 30 27,99 34,94 42,76 10.246,00 55,58 13.319,00 23
976005 Blossom - podložen nedrček 80D 30 27,99 34,94 42,76 10.246,00 55,58 13.319,00 23
976006 Blossom - podložen nedrček 85B 30 27,99 34,94 42,76 10.246,00 55,58 13.319,00 23
976007 Blossom - podložen nedrček 85C 30 27,99 34,94 42,76 10.246,00 55,58 13.319,00 23
976008 Blossom - podložen nedrček 85D 30 27,99 34,94 42,76 10.246,00 55,58 13.319,00 23
976009 Blossom - ženske čipkaste spodnje hlačke S 30 17,09 24,39 26,11 6.256,00 33,93 8.132,00 23
976010 Blossom - ženske čipkaste spodnje hlačke M 30 17,09 24,39 26,11 6.256,00 33,93 8.132,00 23
976011 Blossom - ženske čipkaste spodnje hlačke L 30 17,09 24,39 26,11 6.256,00 33,93 8.132,00 23

Nakit
960478 Ogrlica z obeskom in uhani 1 komplet 30 57,05 72,61 87,13 20.880,00 113,27 27.144,00 23
960479 Zapestnica z obeskom 1 komplet 30 72,62 92,43 110,92 26.580,00 114,19 34.554,00 23

Dišave
103702 ANTICIPATETM Intense parfumska vodica 50 ml 35 15,62 19,88 23,86 5.718,00 32,21 7.719,00 23

Vse cene vključujejo 20-odstotni oz. 8,5-odstotni DDV. Cene v SIT so informativnega značaja in so
preračunane po tečaju zamenjave 1 EUR = 239,64 SIT.
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NA TRGU FEBRUARJA 2007.

NOVA ARTISTRY™ TIME DEFIANCE™ 

PRVA IN EDINSTVENA KOLEKCIJA

IZDELKOV ZA NEGO OBRAZA, 

KI SPODBUDI CELIČNO KOMUNIKACIJO.

Več si boste lahko prebrali v naslednji številki

revije AMAGRAM™ oz. na www.amway.si.

Urednica: Renata Anžič
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

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


