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ÚJ ILLAT NŐKNEK

EGZOTIKUM. MELEGSÉG. LUXUS.

R. sz.: 103702 – 50 ml

ANTICIPATE™

Intense Parfümspray

Rendelje meg
a Boutique brosúrát,
hogy részletesebben
megismerje az
Anticipate Intense
Parfümsprayt és más
férfi- és női illatokat.

R. sz.: 218205 

Intenzív keleties illat
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Mitől olyan különleges az 
Amway lehetőség?

Második rész (Infrastruktúra)
Vállalkozónak lenni nem könnyű fela-
dat. Kemény munkát igényel. Elkötelezett-
séget. Kitartást. És mindazokat a háttérben
maradó dolgokat, amelyek együttesen
tesznek egy üzletet sikeressé – innovatív
termékek, piac-
kutatás, elosztás,
internetjelenlét,
könyvelés és
még lehetne
folytatni a sort.

Mit gondol,
mennyire lenne
sikeres egy vál-
lalkozó, ha mind-
ezeket a támo-
gatásokat nélkü-
löznie kellene?

Képesek lennének működni könyvelő vagy
jogi képviselő nélkül? Elboldogulnának, ha
nem lenne valaki, aki teszteli és fejleszti
a termékeket? Meddig lennének meg piac-
kutatás, támogatás és kommunikáció
nélkül?

Nem sokáig.

Ez az oka annak, hogy az a vállalkozó,
akinek üzlete mögött az Amway áll, nyu-
godtan megveregetheti a saját vállát. Ami-
kor Amway üzlet tulajdonosává vált,
attól kezdve a szerződés automatikusan
biztosít könyvelőt, jogi képviselőt, piacku-

tatókat, kommunikációs szakértőket,
tudományos munkatársakat – mindent,
amire sikerességéhez szüksége lehet.

Gondolja végig, szerte a világban közel
1 millió négyzet-
méteren naponta
több mint
13 ezren dol-
goznak – a gyár-
tásban, az ad-
minisztrációban
és az elosztásban
–, akik vala-
mennyien
elkötelezettek,
hogy Önöket,
üzleti partnerein-
ket támogassák.

Ez nagyon fontos feladat és mi mindezt
nagyon komolyan vesszük. Azért vagyunk
itt, hogy segítsünk. Tisztában vagyunk az
üzlet működtetése közben felmerülő ki-
hívásokkal. Azon vagyunk, hogy segítsünk
megoldani azokat, és együtt ünnepelhes-
sünk Önnel, amikor úrrá lesz a nehézsé-
geken.

Semmi sem fontosabb számunkra, mint
az Ön sikere. Dolgozzon továbbra is
keményen, legyen továbbra is elkötele-
zett és kitartó. A többit majd mi
elintézzük.

Doug DeVos
President

Steve Van
Andel

Chairman
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BONTAKOZTASSA KI KÉPESSÉGEIT

Itt az idő, hogy

MEGÚJÍTSA AMWAY ÜZLETÉT
és élvezze az alacsonyabb megújítási költség előnyét.

Több mint 3 millió független vállalkozó
újítja meg üzletét* évente 

és élvezi az Amway üzleti lehetőséget. 

2007. évi megújítás

2006 NOVEMBER–DECEMBER

Az Amway üzlet az egyik legjobb lehetőség arra, hogy segítse kibontakozni képességeit. Valamennyi független
vállalkozónak minden évben meg kell újítania Amway üzletét, amely január 1-től december 31-ig érvényes.

Ha december 31. előtt megújítja Amway üzletét 2007-re, akkor:
• további 12 hónapig nyitva áll Ön előtt az Amway üzleti lehetőség, beleértve az eladásokért és szponzori tevékenységért járó

jutalmakat az Amway Értékesítési és marketingterv alapján, valamint számos egyéb jutalmat és ösztönzőt,
• több mint 450 kiváló minőségű terméket árusíthat vevőinek,
• rendszeresen kap tájékoztatást az új termékekről, a keresletélénkítőkről és az Amwayjel kapcsolatos valamennyi hírről,
• céljai elérését segíti az Amway és felső vonala részéről nyújtott folyamatos támogatás és szakértői tevékenység,
• a VEBSO-n keresztül kapcsolódhat az online Amway üzlethez.

Amennyiben szeptember 1. és december 31. között történik a megújítás, a költségek alacsonyabbak. Megújíthatja üzletét
később is, de akkor a költségek magasabbak lesznek.

A megújítás formái:
• online www.vebso.hu
• telefonos rendeléskor
• postai úton vagy faxon

Megújítási költségek 2007-re:
december 31-ig 6750 Ft, január 1. után 7400 Ft

Ha 2006. július 1. után csatlakozott az Amwayhez, nem kell 2007-re megújítania, szerződése 2007. december 31-ig érvényes.

* 2005. évi összesített Amway- és Quixtar-megújítások

2006_nov_dec.qxp  2006.10.13.  13:25  Page 4



2006 NOVEMBER–DECEMBER

Alapítói elismerések

Cap Andrea és Szabó Sándor, 

Kisvárda
ALAPÍTÓ
SMARAGD

Tíz évvel ezelőtt édesanyámmal közösen indítottuk az Amway vállal-
kozásunkat. Az évek során folyamatosan jöttek a sikerek, láttam,
hogyan válnak hétköznapi emberek sikeres vezetőkké az üzletünk-
ben, hogyan változtatják meg az életüket és lesznek egyre értéke-
sebbek nemcsak a családjuk, hanem az üzlettársaik számára is.
Szerencsésnek mondhatom magam, mert egy optimista, sikerorien-
tált csapatban válhattam felnőtté, ahol alapérték a becsület és
a tisztesség. A férjem személyében tökéletes társra leltem nemcsak
a hétköznapokban, hanem az üzletben is, ma már az egész csalá-
dunk közösen építi az üzletünket.
Nagyon hálásak vagyunk a példamutatásért a felső vonalunknak.

Mottónk: „Próbálj ne csak sikeres, hanem értékes emberré válni!”

Martonosi Béla és Martonosiné

Gyetvai Gizella, Szeged
ALAPÍTÓ
SMARAGD

Tormáné Marján Piroska és Torma

Tibor, Nyíregyháza
ALAPÍTÓ
SMARAGD

Piroska óvónőként, én bűnügyi osztályvezetőként dolgoztam. Munka-
helyeinket feladva négy vállalkozást működtettünk, amikor egy bará-
tunk megmutatta az üzletet. Anyagi függetlenséget akartunk és több
időt szerettünk volna eltölteni négy gyerekünkkel, akik ma már 17,
15, 12 és 9 évesek. Az AMWAY üzleti terve és az itt megismert si-
keres vezetők példája mutatta meg az utat egy szabadabb, boldogabb
élet felé. Néhány év üzleti eredménye lehetővé tette előző vállalkozá-
saink befejezését. Köszönjük a felső vonalunk biztatását, bizalmát, és
azzal háláljuk meg, hogy végigmegyünk a kitűzött úton, hiszen min-
den eredményünk az ő munkájukat is dicséri. Nagyszerű érzés, hogy
tagjai lehetünk az Amway csapatnak. Mára több országra kiterjedt
üzletünk van. Felbecsülhetetlen értékeket kaptunk: szeretetet, baráto-
kat. Azon dolgozunk tovább, hogy másokkal is megosszuk ezeket
a kincseket. Mottónk segít és erőt ad: „Ha legyőzöd önmagad, nyertél!”
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Alapítói elismerések

Álmaink és céljaink meg-
valósulásához ez az üzlet
adott esélyt. Fontos egyéni
célokat is elértünk az üzlet
segítségével. Célkitűzésünk
egy olyan üzleti környezet

kialakítása, amellyel reményt tudunk adni a kényszer nélküli
boldoguláshoz másoknak is.

Benkóczy Péterné és Péter, Budapest

ALAPÍTÓ
PLATINA

Idő- és anyagi korlátok kö-
zött éltünk, amikor először
hallottunk az Amwayről és
az általa nyújtott üzleti le-
hetőségekről. Szponzoraink
sikere, embersége, biztatá-

suk és a belénk vetett bizalmuk mutatja a példát, hogyan lehet
mások álmának a megvalósításán keresztül elérni a sajátunkat.

Bényei Imréné és Imre, Debrecen

ALAPÍTÓ
PLATINA

Zeneművészeti Főiskolát vé-
geztem. A komolyzene több
területén dolgoztam, de
anyagi sikert egyik sem
hozott. Az Amway üzlet
megoldást jelentett számom-

ra. Szponzoraimtól megtanultam, hogyan kell az emberekkel
bánni, tőlük igazi odafigyelést, segítséget, szeretetet kaptam. 

Biller István és Anna, Budapest

ALAPÍTÓ
PLATINA

Mindketten banki alkalma-
zottak voltunk, emellett
kezdtük el az Amway üzle-
tet. Sikereinket szponzo-
runknak és vezetőink segít-
ségének, iránymutatásának

köszönhetjük. Ez az üzleti szint jelentős anyagi javulást jelent
a banki jövedelemhez viszonyítva. 

Csibyné Modla Ágnes és Csiby Kálmán, Szolnok

ALAPÍTÓ
PLATINA

A legjobbkor találkoztunk az
Amway üzleti lehetőséggel.
Hálásak vagyunk felső vona-
lunk türelméért, segítségé-
ért, belénk vetett bizalmuk-
ért. Bárki sikeres lehet, aki

hajlandó változni, képezni magát, kitartóan dolgozni és mások
álmainak megvalósításán keresztül elérni saját álmait, céljait!

Feketéné Ábrahám Ágnes és Fekete István, Budapest

ALAPÍTÓ
PLATINA

Ibolya óvónőként, én banki
alkalmazottként kezdtem
pályámat. Gyermekeink
megszületése után külön-
böző vállalkozásokat mü-
ködtettünk, amikor reánk

talált az Amway üzlet. Mindaddig szkeptikusak voltunk, míg
részt nem vettünk egy hétvégi szemináriumon.

Földesi István és Földesiné Kálya Ibolya, Sóstógyógyfürdő

ALAPÍTÓ
PLATINA

Mindketten a pénzügyi
szférában dolgozunk évek
óta, és hamar rájöttünk
arra, ha előbbre szeretnénk
jutni az életben, akkor nem
elégedhetünk meg az

alkalmazotti jövedelemmel. Keresnünk kellett valamit, ahol mi
dönthetjük el, mennyit dolgozunk és mennyit keresünk.

Galambos Ildikó és Kubesch Gábor, Budapest

ALAPÍTÓ
PLATINA

Eleinte csak vásárlói voltunk,
majd később kezdtünk fog-
lalkozni az üzlettel. Hamar
rájöttünk, hogy rengeteg
különbség van a hagyomá-
nyos és az Amway vállalko-

zás között. Tudjuk, hogy ezzel az üzlettel sikerül elérni céljainkat,
álmainkat. 

Gönczi Sándor és Sándorné, Nyíregyháza

ALAPÍTÓ
PLATINA

2006 NOVEMBER–DECEMBER
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Három gyermekkel és egy
vállalkozással a hátunk
mögött eleinte úgy gondol-
tuk, végre kényelmesen
fogunk vásárolni. Ma már
egy fantasztikus csapattal

dolgozunk, hogy minél több embernek mutassuk meg ezt
a különleges lehetőséget.

Horváth István és Horváthné Balogh Anna, Szeged

ALAPÍTÓ
PLATINA

Az Amway üzleti vállalkozás
alkalmat ad mindenki szá-
mára, hogy a sorsát saját
kezébe vegye. Hálás vagyok
ezért a lehetőségért és
azoknak a független vállal-

kozóknak, akik segítettek nekem eredményessé válni. Magam is
igyekszem továbbadni a tőlük kapott tudást.

Lövei Péter, Budapest

ALAPÍTÓ
PLATINA

Mindketten vezető beosz-
tásban dolgoztunk, amikor
felismertük az Amway üzlet-
ben rejlő lehetőségeket. Ma
már tudjuk, hogy olyan úton
indultunk el, ahol a legszebb

emberi értékeket kapjuk és továbbíthatjuk mások felé.
Mottónk: „Adj esélyt másoknak, hogy esélyt adhassanak
maguknak!”

ALAPÍTÓ
PLATINA

Reális követelményként állí-
tottuk magunk elé az egész
életen át tartó tanulást, hogy
a világméretű versenyben is
helyt állhassunk. A tiszta
emberi kapcsolatokon ala-

puló, fiainknak, unokáinknak jogdíjszerű, örökségként átruházható
gazdasági ág művelése a kiteljesedést jelenti számunkra. 

Oláh Bertalan és Bertalanné, Tarpa

ALAPÍTÓ
PLATINA

Minden megváltozik, ha jön
egy lehetőség és nem
megyünk el mellette... Ha
van célod, hajlandó vagy
tanulni és elvégzed a szük-
séges munkát, akkor ez
a lehetőség neked is szól!

Pallagi Judit és Vitéz Miklós, Solymár

ALAPÍTÓ
PLATINA

Mindig egy olyan életre
vágytam, ahol én osztom
be az időmet, szabad
vagyok. Az üzlet a leg-
merészebb álmaimat váltja
valóra. Nagyon hálás

vagyok szponzoraimnak, akik tudásukkal, kitartásukkal
előttünk járnak.

Pap Diána dr. és Göltl Viktor, Budapest

ALAPÍTÓ
PLATINA

Földmérőként és pedagó-
gusként végeztünk, 3 gyer-
mekünk van. Az Amway
üzlet előtt is vállalkozóként
dolgoztunk. Lassan indul-
tunk és sokat próbálkoz-

tunk, de mindig egyértelmű volt számunkra, hogy ez a vállal-
kozás adja meg az igazi perspektívát számunkra. Végül összeállt
a kép és hozzá egy jó csapat...

Petróczy Tamás, Gyermely

ALAPÍTÓ
PLATINA

Marosváriné Török Noémi és Marosvári Ferenc, Sz.fehérvár

Vállalkozók vagyunk, három
gyermek szülei. Hálásak
vagyunk szponzorainknak
barátságukért, a szerete-
tükért és a biztatásért.
A még nagyobb örömet az

fogja jelenteni számunkra, ha az üzlettársaink képeit láthatjuk
ezeken az oldalakon. 

Pintér Elemér és Éva, Eger

ALAPÍTÓ
PLATINA

2006 NOVEMBER–DECEMBER
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Alapítói elismerések

Ma már egyetemista lá-
nyunkkal együtt építjük az
üzletet. Sokat jelent a rend-
szertől és a szponzorainktól
kapott támogatás. Mára ez
a vállalkozás határozza meg

mindennapjainkat. „Ha egy ember álmodik, az csoda, ha egy
csapat, az a csoda kezdete.”

Vállalkozóként ismerkedtünk meg
az Amway üzlettel. Azonnal megér-
tettük: ez a jövő üzlete. Gondolko-
dás nélkül belevágtunk, mert meg-
éreztük az üzletben rejlő nagy lehe-
tőséget. Tudtuk, régi álmunk telje-
sül, hogy szabadon élhetünk. 

Rózsa Jolán és István, Sajókaza

ALAPÍTÓ
PLATINA

Szekeres Károly és Károlyné, Gyula

ALAPÍTÓ
PLATINA

Szűcs Jánosné, Debrecen

ALAPÍTÓ
PLATINA

ALAPÍTÓ
PLATINA

Tóth Csaba dr. és Bajor Viktória dr., Szekszárd

Ez az üzlet megadta, hogy
ne csak álmodjam az élete-
met, hanem élhessem az
álmaimat! Hálás vagyok fel-
ső vonalamnak bölcses-
ségükért, szeretetükért és

példamutatásukért. Büszke vagyok nagyszerű csapatomra
szerte az országban, és hiszek azok sikerében, akik mernek
küzdeni álmaikért, egy emberhez méltóbb életért. 

Vass Krisztina dr., Pécs

ALAPÍTÓ
PLATINA

Mikor megtaláltak minket az
Amway üzleti lehetőséggel,
munkánk mellett jövedelem-
kiegészítésnek gondoltuk, de
éreztük, hogy ebben benne
van a szabaddá válás esélye. 

Ma már tudjuk, hogy ez a vállalkozás kiszámítható! Minden
rajtunk múlik!

Vörös Tibor és Vörösné Békefi Éva, Kiskunhalas

ALAPÍTÓ
PLATINA

2006 NOVEMBER–DECEMBER

„Hisszük, hogy az Amway üzlet sikerében nagyon fontos szerepe
van az optimizmusnak. Hiszünk abban, hogy leküzdjük az

akadályokat és elérjük céljainkat.”

Dick DeVos
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Alapítói CLOS

A hagyományos vállalkozás többféle válfajával foglalkozott Nataliya, mielőtt csatlakozott az Amway üzlethez, dolgozott a keres-
kedelemben, a vendéglátóiparban, gyárban, az idegenforgalomban, de egyik sem hozta meg a kívánt eredményt. Jövedelemre
és stabilitásra vágyott. Nataliya új lehetőségeket keresett, amikor egy alkalommal meghívták egy szemináriumra, ahol a szabad
vállalkozásról volt szó. A szemináriumon az Amway lehetőségeit ismertették. Ott sikeres emberekről hallott, különböző
nemzetiségű és bőrszínű embereket látott, közöttük voltak hívők és ateisták, fiatalok és idősebbek – mindenkit az Amway üzlet
inspirált és mindenki bizalommal tekintett a jövőbe. Az emberek a szemináriumon beszéltek a jutalmazási rendszerről, a cég
által szervezett utazásokról, köszönetet mondtak szponzoraiknak és az asszisztenciának a támogatásért. Nataliya fejében
kavarogtak a korábbi üzleti tapasztalatai és a hallottak. Elhatározta, hogy egy éven át összes szabad idejét erre áldozza, s követi
a cég és szponzora tanácsait. Három és fél hónap múlva elérte a 21%-ot és rájött, soha nem lép ki ebből az üzletből, amelyet
oly sokáig keresett.
Nataliyának két gyermeke van, Anatoliy 21 éves, Anna 14. Igazi Amway-gyerekek. Gyermekként a kiváló Amway termékeket
használták, olvasták az ajánlott könyveket és olyan gyakran jártak szemináriumokra, amilyen sűrűn lehetett. Ebben a kör-
nyezetben nőttek fel, s nem kellett Nataliyának bizonygatnia, hogy ez jobb üzlet, mint amit korábban csinált. Anna alig várja,
hogy felnőjön, s már most sokat segít. Nataliya fiának már saját üzlete van, alapító platina. Nataliya meg szeretné osztani
Önökkel örömét: szeptember 30-án megnősült a fia, és Olga, a gyönyörű feleség is üzleti partner. Mindketten boldogok, hogy
nemcsak családi, hanem üzleti kapcsolatba is kerültek. Nászútjuk az ukrán vezető független vállalkozók Vezetői Szemináriumá-
val, egy földközi-tengeri hajóúttal lesz összekötve.

ALAPÍTÓ KORONAYena Nataliya 
Ukrajna 2006. AUGUSZTUS

2006 NOVEMBER–DECEMBER
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Alapítói CLOS

Vera és Oleksiy számára az Amway üzlet nem csak egy út volt a jobb élethez.
Úgy alakult, hogy ez volt az egyetlen lehetőség arra, hogy súlyosan beteg
kislányukat gyógyíttassák.
Mielőtt az Amway üzlethez csatlakoztak, Vera óvónő volt és Oleksiy őrnagy-
ként teljesített katonai szolgálatot a határon. Jövőjük bizonytalannak tűnt
számukra, újra és újra ugyanazzal a kérdéssel kellett szembenézniük: hogyan
javíthatnának életükön? Kislányuk 5 év óta tartó betegsége nem tette lehe-
tővé, hogy megismerjék a világot vagy hogy karrierépítéssel foglalkozzanak.
Életük egyetlen célja volt, hogy lányuk állapota javuljon, ám ez csak külföldön
lett volna lehetséges. Ezt azonban Vera és Oleksiy nem engedhették meg ma-
guknak. Belátták, hogy csak hazájukban kaphatnak segítséget. Ezt a segítséget
attól az embertől kapták meg, aki rábeszélte Virát, hogy menjen el egy
Amway-összejövetelre. Itt hallott Vera először az Amway európai vezetőiről,
akik nagy hatást gyakoroltak rá.
Vera és Oleksiy nagyon fontos döntésre határozták el magukat. A szabadság-

hoz és az anyagi sikerhez vezető utat választották, és most már egyetlen céljuk, hogy más családokon és más gyermekeken
segítsenek. Nehéz volt? Igen, néha nagyon nehéz volt! Időnként üzletük kiépítése céljából el kellett utazniuk más városokba, és
magukra kellett hagyniuk gyermekeiket. De erősen hittek abban, hogy eljön az a nap, amikor már mindig együtt lehet az egész
család, utazhatnak és boldog családi életet élhetnek – ahogyan mára ez valóra is vált.
Vera és Oleksiy gyémántokból és smaragdokból álló csapatukkal együtt, saját példájukon keresztül, emberek millióinak mutatják
az utat egy jobb élet felé. Az Amwaynek köszönhetően elutazhattak Mauritiusra, Törökországba, Szardíniára, New Yorkba,
Orlandóba, Párizsba, Skóciába és Londonba.

ALAPÍTÓ KETTŐS GYÉMÁNTArkhipova Vera és Mautanov
Oleksiy, Ukrajna 2006. AUGUSZTUS

Taras és Iryna Ternopilben, Nyugat-Ukrajna festői szépségű városában élnek.
Az Amway üzlet megismerése előtt egy iskolában tanítottak. Amikor össze-
házasodtak, számos nehézséggel kellett megküzdeniük, ezért elhatározták,
valamit változtatnak életükön. Minden szabad idejüket a különböző üzletek
megismerésének szentelték. De ezek a kísérletek csak ideiglenes jövedelmet
biztosítottak, nem jelentettek stabil és biztos megélhetést. Egy alkalommal
meghívták őket egy Amway-szemináriumra. Itt hallottak először az egyszerű,
könnyen érthető és perspektivikus Amway-tervről, ami minimális befektetéssel,
pénzügyi kockázat nélkül ad lehetőséget önálló üzlet elindítására. Elhatározták,
elsőbbséget adnak ennek az üzletnek. A vállalkozás lehetőséget ad önmaguk
képzésére, korlátlan mennyiségű jövedelmet biztosít Ukrajnában, mód nyílik
a világ minden tájára utazni, barátokat és üzleti partnereket szerezni. 
Taras és Iryna úgy vélik, sikereik az Amwaybe, a képzésbe és a szponzorvonalba
vetett bizalmon alapulnak. Biztosak abban, hogy az Amwayben megbízható

partnerre találtak, amely kötelezettséget vállal a szervezésben és az információ biztosításában.
Sikereik az üzleti képzésnek, felső vonaluknak és vezetőiknek köszönhető, ez adott lehetőséget a tapasztalatok hasznosítására
és segített vezetői képességük kifejlesztésében.
A Demkura család hitvallása: oly módon szervezd az üzletet, hogy szabad legyél. Ha bizonyos anyagi függetlenséget és
stabilitást érsz el, lehetővé válik, hogy segíts más embereknek jobbá, boldogabbá, gazdagabbá válni, hogy megvalósíthassák
álmaikat.

ALAPÍTÓ ÜGYVEZETŐ GYÉMÁNTDemkura Taras és Iryna 
Ukrajna 2006. AUGUSZTUS
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Az 1980-as években végbement változások nélkül Igor és Valeriya élete ugyanúgy
folytatódott volna, ahogy a főiskola elvégzése után több ezer fiatal tanáremberé.
A kárpátaljai Munkácson éltek, Igor testnevelő tanár volt, Valeriya kémiatanár.
Mindketten szerették hivatásukat, úgy érezték, arra születtek, hogy gyerekeket
tanítsanak. Ám a két tanári jövedelem kevés reménnyel kecsegtetett a jövő
vonatkozásában. Amikor megszületett harmadik gyerekük, tisztázásra várt az
a kérdés, folytatják-e kedvelt, de rosszul jövedelmező foglalkozásukat, vagy
komolyan elgondolkoznak családjuk jövőjéről. Döntést hoztak, s kiléptek
állásukból. A szovjet egyetemeken nem tanították, hogyan kell üzletet építeni, de
Igor és Valeriya úgy érezték, ez az egyetlen lehetőségük. Igor belekezdett egy
önálló vállalkozásba, több-kevesebb sikerrel. Valeriya otthon volt a kisbabával, és
csak erkölcsi támogatást tudott adni férjének. Helyzetük fokozatosan javult, házat
és két kocsit vásároltak. 
Amikor Igor és Valeriya megismerkedett az Amway üzlettel, szerettek volna

többet keresni, több szabad idővel rendelkezni és a legfontosabb, szerették volna együtt építeni a családi üzletet és segíteni más
családoknak ugyanezt tenni. Komolyan csinálták, és nyertek. 
Igor gyakran ismétli: „A siker sohasem végleges, a hiba sohasem elkerülhetetlen, csak a bátorság nem hagyható figyelmen kívül.”
Ez a Haratin család és csoportjuk mottója, mindazoké, akik velük együtt építik családjuk jövőjét

ALAPÍTÓ ÜGYVEZETŐ GYÉMÁNTHaratin Valeriya és Igor 
Ukrajna 2006. AUGUSZTUS

„Olyan vállalkozást kerestünk, amely lehetőséget ad, hogy gyökeret eresszünk,
nyitottak, aktívak, barátságosak és alkalmasak legyünk. Végül rátaláltunk az
Amway üzletre, ami megváltoztatta életünket – mondja Inna és Tetyana. – Min-
den ember hatalmas lehetőséggel rendelkezik, a fő cél, hogy megvalósítsa ezt.”
Inna matematikus, Tetyana mérnök. Minél többet dolgoztak szakmájukban, annál
inkább észlelték, hogy az évek múlásával egyre kevesebb esélyük van álmaik
megvalósítására. Szponzoruk szavai – „Az Amway üzlet segítségével esélyetek van
életetek megváltoztatására” – számukra mozgósító erejűek voltak.
„Amikor meghívunk valakit, hogy legyen üzleti partnerünk, és ő felveszi a kap-
csolatot az Amwayjel, tudnunk kell, hogy ettől a pillanattól kezdve mi a szpon-
zorai lettünk, felelősek vagyunk az életben való boldogulásáért és üzletének
menedzseléséért” – mondja Inna és Tetyana. Életstílusában, filozófiájában követik
szponzorukat. Először: szeretik, amit csinálnak. Másodszor: az egészséges életvitel,
azaz az egészséges fejlődés filozófiáját tűzték zászlajukra. Közülük kerülnek ki

a vezetők, így nem kell ellenőrizni a test és a lélek közötti harmóniát. Amikor törődnek családjukkal, csoportjuk független
vállalkozóival, jutalmuk, hogy viszonzásként őszinte érzelmeket kapnak, ami minden más elismerésnél fontosabb számukra.

ALAPÍTÓ ÜGYVEZETŐ GYÉMÁNTPolishchuk Inna és Kuzmenko
Tetyana, Ukrajna 2006. AUGUSZTUS
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„Igazi kihívást jelent, hogy a változások és az erősödő verseny
korszakában megőrizzük vezető pozíciónkat.”

Doug DeVos
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Alapítói CLOS

ALAPÍTÓ GYÉMÁNT
2006. AUGUSZTUS

Mérnök–technikus házaspárként jobb állást, kényelmesebb lakást, gazdaságosan működő
autót, barátokat és két hét tengerparti nyaralást szerettünk volna. Életünk nehéz és
fájdalmas szakaszában találkoztunk az Amway üzlettel, akkor, amikor egy másik vállal-
kozásban eltöltött évek után rájöttünk, hogy nem éri meg eladni a lelkünket. Kezdettől
fogva bíztunk ebben a lehetőségben, láttuk, ez a legnagyobb esélyünk, és elhatároztuk,
újra kezdjük. Nehéz, de csodálatos időszak volt, most már élvezzük az üzlet nyújtotta
elismerést, és ez folytatódik...

Megtapasztaltuk, hogy sikereket csak csapatmunka eredményeként lehet elérni. Örülünk
és hálásak vagyunk, hogy jól választottunk: az Amwayt választottuk üzleti partnernek,
s nem más céget, elfogadtuk olyan emberek szponzorálását, akik hittek az üzletben és
helyes elveket vallottak az életről. Teljesen megváltozott az életünk. Többet akarunk és
tovább folytatjuk.

Guta Ioana és Adrian
Románia

ALAPÍTÓ GYÉMÁNT
2006. AUGUSZTUS

„A szerencsés körülmények között barátokra teszünk szert, akiket a nehéz helyzetben
tesztelünk.” Kurilovék több mint húsz éve élnek együtt, saját elveik szerint. Az egyetemi
diploma megszerzése után Tamara egy kutatóintézetben dolgozott és részt vett a város
társadalmi életében. Sergiy keményen dolgozott egy gyárban, és családja boldogulását
keresve soha nem esett kétségbe. Gyakran mondogatta: „A megfontolt választás
a bizalmon alapul.” Az Amway üzlettel megismerkedve választás elé kerültek.

Arisztotelész mondta: „Az ember tapasztaltságát tanításának hatásfoka minősíti.” Ezek
a szavak pontosan leírják Kurilovék életútját, akik több száz partnerüknek megtanították,
hogyan győzzék le önmagukat, hogyan váljanak vezetővé, hogyan változtassanak
életükön, hogyan valósítsák meg pénzügyi elképzeléseiket.

Tamara és Sergiy hálásak szponzoraiknak, akik megmutatták nekik a nagy lehetőséget.

Elérvén a gyémánt szintet, szponzoraik azt mondták, ez a szint csak az első lépés volt.

Kurilov Sergiy és Kurilova
Tamara, Ukrajna

ALAPÍTÓ GYÉMÁNT
2006. AUGUSZTUS

Élete folyamán az embernek időnként dönteni kell a jövőjéről. Amit most teszünk, kihat
a jövőnkre is. Világos, hogy amit a jövőben át akarunk élni, az benne van jelen
álmainkban. 18–20 évesen azokról az anyagi és eszmei előnyökről álmodoztam, amiket
akkor élvezhetünk majd, ha elérjük azt a szintet, amit idén sikerült elérnünk. Ez azt jelenti,
hogy jobb körülmények között élhetünk, utazhatunk a nagyvilágban, jótékonykodhatunk
és részt vehetünk szolidaritási mozgalmakban!... Most üzletünk kiteljesedésével
mindezekben részem van. Az első vonalban folytatom a munkát, hogy csoportom tagjai
se adják fel álmaikat, törekedjenek vezető pozíciókra és éljék át mindazt, amit én.

Az üzlet sikere abban rejlik, hogy mindenki számára lehetőséget teremt arra, hogy valóra
váltsa álmait. Az Amway üzleti lehetőség pontosan e tekintetben felel meg az emberek
elvárásainak. Ha türelmesen építi az üzletet, idővel megjön a beruházás haszna, például
skót kastélyokat látogathat, részt vehet távoli utazásokon, amelyek révén az ausztrál

tengerparton köthet ki, megajándékozhatja gyermekét egy vágyaiban élő számítógéppel, időt szentelhet hobbijának, tudva, hogy
ugyanakkor számos alkalmazott éli át a „hétfő szindrómát”, és végezetül születendő gyermeke jövője miatt sem kell aggódnia.
Ilyenkor mondja azt az ember, hogy „jól tettem, amit tettem”, és nem kell azon morfondíroznia, hogy „óh, ha megtettem volna, ha
úgy döntöttem volna…”!

Kurmali Yildiz és Murat
Törökország
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ALAPÍTÓ GYÉMÁNT
2006. AUGUSZTUS

Bölcsésztanár vagyok, gimnáziumi igazgatóhelyettesként dolgoztam, illetve jogi
egyetemre készítettem fel diákokat 16 éven keresztül, férjem mérnök-tanár. Két fiunk
van – ők ma már 18 és 20 évesek –, értük csináltuk meg az üzletet. 
Számomra a legfontosabb az új dolgok elsajátítása és a személyes fejlődés.
Felső vonalunktól egy év alatt többet tanultunk az alázatról, a háláról, a szeretetről, az
odafigyelésről, mint az egyetemeinken összesen.
Nagyon örülünk az anyagi függetlenségnek, az üzlettársaink anyagi szabadságának.
Sok üzlettársunk jóval nagyobb üzletet épített, mint mi, és mi végtelenül büszkék
vagyunk rájuk. A pénznél sokkal fontosabb a nyugalom, a harmónia, a lelki béke, amit
tisztán magában hordoz ez az üzlet. 
Gyönyörű, tiszta, szabad életünk lett és néha úgy érzem, talán meg sem érdemeltük.
Hálásak vagyunk az Amwaynek, hogy ideális lehetőséget nyújt, köszönetet mondunk
felső vonalunknak a példáért, amit mutatnak. Ma már a felső és alsó vonalaink

legjobb barátaink, s örülünk, hogy két remek fiunkat ilyen eszményi közegbe tudtuk bevezetni. 
Az Amway üzlettel egy csodálatos, nemzetközi család tagjai lettünk, nyugalomban, biztonságban és békében élünk.

Németh László és Irén
Szlovákia

ALAPÍTÓ
SMARAGD
2006. június

Bignion Eleonora és Raymund Horst, Románia

ALAPÍTÓ
SMARAGD
2006. június

Grabar Oksana és Volodymyr, Ukrajna

ALAPÍTÓ
SMARAGD
2006. június

Kordon Antonina és Ocheretyanyy Leonid, Ukrajna

ALAPÍTÓ
SMARAGD
2006. június

Martonosi Gizella és Béla, Románia

ALAPÍTÓ
SMARAGD
2006. június

Pavlyuk Yaroslav és Valentyna, Ukrajna

ALAPÍTÓ
SMARAGD
2006. június

Schaaf Helene és Rudolf, Lengyelország
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ALAPÍTÓ
SMARAGD
2006. augusztus

Alapítói CLOS

ALAPÍTÓ
SMARAGD
2006. június

Shelest Yuriy, Ukrajna

ALAPÍTÓ
SMARAGD
2006. július

Jakab Benke Hajnal és Csaba, Románia

ALAPÍTÓ
SMARAGD
2006. július

Świątkowscy Katarzyna és Dariusz, Lengyelország

ALAPÍTÓ
SMARAGD
2006. július

Sytnyuk Viktor és Oksana, Ukrajna

Andronatiy Maryna és Anatoliy, Ukrajna

ALAPÍTÓ
SMARAGD
2006. augusztus

Babus Elena és Laurentiu, Románia

ALAPÍTÓ
SMARAGD
2006. augusztus

Bludova Valentyna & Blydov Mykhaylo, Ukrajna

ALAPÍTÓ
SMARAGD
2006. augusztus

Galat Mioara és Ovidiu Stoian, Románia

ALAPÍTÓ
SMARAGD
2006. augusztus

Gerasymenko Nataliy, Ukrajna

ALAPÍTÓ
SMARAGD
2006. augusztus

Golovin Anatoliy és Golovina Svitlana, Ukrajna
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ALAPÍTÓ
SMARAGD
2006. augusztus

ALAPÍTÓ
SMARAGD
2006. augusztus

Hadjiyeva Larissa és Huseynov Rauf, Ukrajna

ALAPÍTÓ
SMARAGD
2006. augusztus

Kovalyk Oleksandr és Vira, Ukrajna

ALAPÍTÓ
SMARAGD
2006. augusztus

Pop Carmen, Románia

ALAPÍTÓ
SMARAGD
2006. augusztus

Ryzhak Oleksandr és Tetyana, Ukrajna

ALAPÍTÓ
SMARAGD
2006. augusztus

ALAPÍTÓ
SMARAGD
2006. augusztus

ALAPÍTÓ
SMARAGD
2006. augusztus

Saracer Semiha és Ugur, Törökország 

Shynkaryuk Liudmila és Valeriy, Ukrajna

ALAPÍTÓ
SMARAGD
2006. augusztus

Vigul Vita, Ukrajna

Proskura Oleksandra és Valeriy, Ukrajna Voskoboynyk Yuliya és Igor, Ukrajna

ALAPÍTÓ
SMARAGD
2006. augusztus

Yastremska Nataliya és Us Viktor, Ukrajna
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Hazai elismerések – független vállalkozók

Dr. Göncz Dániel és Enikő 
Budapest

Hogy kezdtétek?

Enikő:

Külön. Nem ismertük egymást. Még a házasságunk is az
üzletnek köszönhető. Én tanár voltam, folyóirat-szerkesztő.
Édesapám mérnök volt, édesanyám könyvelő. 40 év után
1 lakás, 1 autó és 1 telek volt a végeredmény. Szerettem
volna jobb és különleges életet, meg biztonságot. Tetszett,
hogy itt 2–5 év alatt megkereshetek egy lakásra valót és
anyagi alapokat teremthetek. Beleszerettem az üzleti taní-
tásba. Élveztem, hogy itt nem fecsegnek, okoskodnak, mani-
pulálnak, hanem tartalom, lényeg, egyenes beszéd van. Bele-
szerettem Jim és Nancy Dornan értékrendjébe, az üzletbe, és
hajtottam. Nyár volt, tanártársakkal 1 hónap alatt lettem 
21%-os és 1 év múlva smaragd, 24 hónap alatt gyémánt.
Az Amway-rendszer jellemessé tesz, cégtulajdonosi gondol-
kodást ad és szinte „kidarálja” magából a tisztességteleneket.

Itt nem „fúrnak” és az emberek nem megjátszósak. A gyé-
mánt szint után 1 évig utaztam, 25 ország, 5 kontinens:
Japán, Hongkong, Dubai, Afrika, Új-Zéland, Dél-Amerika,

USA, Hawaii stb... Ha csak ez lett volna a jutalom, már meg-
érte volna! De a cég csak fizetett és fizetett. Ausztráliába
költöztem, Sydney-be, az ottani Rózsadombon laktam egy
öbölre néző házban, de a szponzorom, Mitch Sala nem
hagyott békén: csináljuk tovább. Így lett Indiában is egy
gyémánt lábam. Tudod, hol a te célod, hol a szponzorodé,
hol az alsó vonaladé viszi tovább a dolgot. Utána az USA-ba
költöztem, ott találkoztunk Danival.

„Szabad vagy arra, hogy mit

döntesz, de te élsz a követ-

kezményekben.”

ÜGYVEZETŐ GYÉMÁNT
2006. augusztus
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A te történeted hogy hangzik?

Dániel:

Orvosként, néhány szakvizsgával az ember Magyarországon
is főként dolgozik, meg ügyel, de nem éppen gazdag. Se
autóm, se lakásom nem volt. Ebben az üzletben elkapott
a hév: 1 év alatt 2 lábat építettem. Vettem egy jó autót, egy
ikerházrészt, és nekimentem az igazi célomnak: teológiát
tanulni az USA-ban. Nem építettem gyémánt üzletet, nem
lettem milliomos, de a 2 láb jövedelme eltartott az USA-
ban, amíg elvégeztem a 4 évet. Ez az üzlet fantasztikus!

Egy kastélyban házasodtunk, fantasztikus nászutunk volt.
(Gyémánt után menjetek el egy új, „királyi” nászútra!)
Barátunk, a Vogue esküvői magazin fotósa képeinket egy
napilap címlapjára tette: „A gazdagok és híresek esküvői”
címmel. Na, ez sem a magyar orvosi, sem a tanári fizetésből
nem történhetett volna meg!

Jim Dornannal építettük az üzletet. Vicces volt, mikor saját
jetjével (lökhajtásos gépével) érkezett a csapatunk
mindössze 100 fős, nyílt marketingterv-bemutatójára.

Telek, építkezés után úgy döntöttünk: idősek a szüleink,
irány haza. Szuper ez a gyémánt szabadság, hogy akkor és
ott és annyi ideig élsz egy helyen, ameddig kedved van. 

Most hogyan éltek?

Anyagilag nem nagyon maradt vágyunk, tényleg nehéz
elkölteni a pénzt.

Rózsadomb, 11 szobás, 600 m2-es ház, medence, szauna,
fitnesz, sportolás, biokaja, stylist, lakberendező, francia szakács
stb. 3 Lexusunk van. (1 tartalék, ha összetörnénk.
2 szangvinikusnál ez némi gyakorisággal előfordul.)

Üzletileg: imádjuk a csapatunkat! A jókedv és a siker vonzó
ma Magyarországon. Idén csak Magyarországon 15 új
platinánk volt, plusz zafírok, gyöngyök stb...  A platinák nagy
része 9%-os volt 1 éve, most 15–20 ezer pontjuk van. Idén

gyöngyök lesznek. Ez az üzlet könnyű és gyors, ha 3 dolog
teljesül: 1. Cél 2. Megtanulod, mit kell csinálni 3. Megcsinálod.

Szponzorunkkal, Mitch Salával napi kapcsolatban vagyunk
telefonon, de évente többször személyesen is együtt töltünk
néhány napot. Neki köszönhetünk mindent. Mi nem kísér-
letezünk, pláne nem mások bőrére és idejére. Nem hisszük,
hogy tudjuk azt, amit egy alapító koronás követ 50+ gyé-
mánttal az üzletében. Mit kell húzni az időt, ha lehet 6–8 hó-
nap alatt 300 ezer Ft-ot keresni és 1–2 év alatt 1–2 milliót?
Hol lehet ezt ma iskolai végzettségtől és politikai hovatar-
tozástól függetlenül megtenni? Hol lehet ma 5–10 évre előre
tervezni?

A cég fantasztikus! Az Amway magyar csapata egész évben
úgy segített minket, mint legjobb barátait. Hála és köszönet!

Egy tanácsunk van: próbáld ki egy évig, hogy céllal, egy
magasabb kitűzőjű szponzorral dolgozol. Lehet, hogy soha
többet nem lesz szükséged munkahelyre, elmúlik a stressz,
több időd és pénzed lesz magadra, a gyerekeidre, utazhatsz,
elmúlnak az adósságok, nem gond a számla stb.
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Hazai elismerések – független vállalkozók

A kitartóké és a bát-
raké a győzelem.
Nagy dolgok akkor
születnek, ha észre-
vesszük az emberek
hétköznapi igényeit.
Mottó: 
„E világon nincs jó és 

rossz, az emberek gondolkodása teszi azzá.” 

Gyimesi Zoltán Andor és Zoltánné, Vásárosdombó

GYÖNGY
2006. 

Köztisztviselő vagyok. 12 és 19
éves lányaimat egyedül nevelem.
Korábban is kerestem a lehető-
séget, amivel meg tudom terem-
teni a biztonságot a családom
számára. Ebben az üzletben sok-
kal többet kaptam: megvalósít-
ható álmokat, igazi barátokat és
kiváló csapatot. Szponzoraimnak

mindig hálás leszek, hogy bátorítottak és bíztak bennem. 

Orosz Jánosné, Gyomaendrőd 

PLATINA
2006. 

Az üzlet, a képzési rendszer megis-
merése adta meg a választ arra,
hogy mi módon valósítható meg
a saját vállalkozás. Mi a sikerre kö-
tünk szövetséget, melyben mind-
annyian fejlődünk és küzdünk a kö-
zös célokért. A siker kitartó mun-
kával, elkötelezett szponzorral és
aktív csapattal érhető el. 

Kamrás Ria, Budapest

PLATINA
2006. 

Hiszek az Amway lehető-
ségben, hiszek az emberek-
ben, magamban, szponzo-
raimban és üzleti partnere-
imben. Tudom, hogy sokan
várnak egy tisztességes üz-

leti lehetőségre. Rajtunk múlik, hogy tudhatnak-e róla vagy sem.

Wang Qi An és Xiang Yang, Budapest

PLATINA
2006. 

Vállalkozóként ismertem meg az Amway
üzletet. Amikor rájöttem, hogy üzletem
nagysága személyiségemmel egyenes
arányban növekszik, elkezdtem változni,
hiszen életünk csak akkor válik jobbá, ha mi
is jobbá válunk.

Mészáros Zoltánné és Zoltán, Békéscsaba

ARANY
AUGUSZTUS

Mindketten informatikus mérnökként
végeztünk. Volt pénzünk, autónk,
lakásunk, szép helyeken nyaraltunk, de
nem voltunk szabadok. Jelenleg három

öt év alatti kislány főállású szülei vagyunk, mellettük a vállal-
kozásunk vezetésére is marad időnk. 

Kiss István és Kissné Kardos Katalin, Budapest

ARANY
AUGUSZTUS

Nyíregyházán élünk, 5 felnőtt gyerme-
künk és 9 unokánk van. Évtizedeken
keresztül alkalmazottként dolgoztunk.
Szponzoraink kitartásának köszönhet-

jük, hogy az üzletben vagyunk. Álmainkért mindenre képesek
vagyunk! 

Lengyel Sándor, Nyíregyháza

ARANY
AUGUSZTUS

Braile-matematikatanár vagyok. Hihetet-
len dolgot jelent számomra az AMWAY
üzlet. Építem a jövőmet, örülök az adott
lehetőségnek, kitűnő szponzoraink belénk
vetett hite folyamatosan erősít, amit sze-

retnék továbbadni fantasztikus üzlettársaimnak, akikre nagyon
büszke vagyok! 

Orbán Vencel, Budapest

ARANY
AUGUSZTUS

Dobai Ádám, Eger

ARANY
AUGUSZTUS
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Az üzletben megtaláltuk a tisztességes
munkával elért sikeres életet. Szívből
köszönjük a szponzoraink segítségét.
Ez csak a kezdet!

„Ha nem hiszel benne, akkor állj félre és hagyd, hogy mások
megcsinálják.”

Szalmás Béla és Stokker Szilvia, Eger

ARANY
AUGUSZTUS

Fodor Imréné dr., Budapest

EZÜST
SZEPTEMBER

Gál Ferencné, Budapest

EZÜST
SZEPTEMBER

Kis Tamás Jánosné, Budapest

EZÜST
SZEPTEMBER

Pál Zsuzsanna és Pál Sándor, Tiszalök

Szabó Péter és Mária, Kozármisleny

Sziliné Kardos Edit, Dombóvár

Vad Tibor és Vadné Cseh Andrea, Budapest

EZÜST
SZEPTEMBER

18% szeptember

Hajdúné Holleiter Andrea
Anikó és Hajdú Ottó

Kis Gábor és Kiss Gábor

Kitka Sándorné 
és Kitka Katalin

Kovács Attila és Elek Szilvia

Kovács Mária

Papp Ildikó

Schrőder Zsolt 
és Kalló Orsolya Judit

Szabó Gézáné és Szabó Géza

Tóth Gábor 
és Tóthné Balla Ibolya

15% szeptember

Borbíró Attila 
és Borbíró Eszter

Dávid Károlyné 
és Dávid Gabriella

Kovácsné Kótai Anikó 
és Kovács Tivadar

Nesz Magdolna

Sümegi Mária

Tóth Bagi Péter 
és Kiss Melinda

Tóth Tibor 
és Tóthné Hajnal Irén

12% szeptember

Demeter György

Kecskés Mihály

Kovács Attila dr. 
és Kovács Attiláné dr.

Szekeresné Szűcs Vera

Tamás Ervinné 
és Tamás Katalin dr.

Tóth Sándor

9% szeptember

Jánossyné Both Márta

Kiss András

Mészöly József 
és Mészöly Józsefné

Muzsik Istvánné 
és Muzsik Zoltán

Nagy András

Palotás István 
és Palotás Tamás

Sass Erika

Schutzmann Tibor 
és Schutzmann Anett

Tóth István

Zámbori Soma és Zámbori
József
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18 % 

SZEPTEMBER
Árvai Zoltán 

és Árvainé Volentér Éva
Balogh Rita és Nagy Csaba
Bordás Sándor és Sándorné
Kassai Kinga és Gyenes Mihály
Magyar Ildikó
Nagy Zsuzsanna

15 % 

SZEPTEMBER
Asztalosné Szombati Magdolna
Balázs Mihály
Benedek Istvánné
Kispeti László 

és Kispetiné Keserű Ildikó
Koller Zoltán
Komádi Béla 

és Komádiné Illés Anett
Kulcsár Miklósné 

és Kulcsár Miklós
Madjász Julianna 

és Tóth László
Őszy-Tóth Balázs
Pálffi Judit
Pintér Ágnes
Prek Anna
Rádi Rózsa
Sárosi Anita Szilvia
Szabó Kálmán
Varsányi István

12 % 

SZEPTEMBER
Ábrahám József
Balog József
Balogh Éva
Baloghné Héjjas Edit 

és Balogh Dezső
Baráth Andrea
Bertli Istvánné és Bertli István
Birkásné Laurinyecz Szilvia
Boros Piroska
Budi János és Budi Jánosné
Buglyó Emőke Anikó
Cseh Tamás
Cséplő Lajosné 

és Cséplő Lajos
Csőváriné Kecskés Lilla
Dora Sándorné
Dömsödi Tibor 

és Farkas Eszter
Erdei László
Erdős Ibolya

Fabók László 
és Rajna Marianna

Farkas Renáta
Generálné Császár Enikő
Gerlei Szilvia
Gulyás László
Hegedüsné Ladó Margit
Hoskó Eszter
Ilyés Anita
Kanizsai Krisztián
Kennedy Claudia Izabella
Kerezsi Erzsébet
Kis Elisabeta
Kiss Józsefné és Kiss József
Kiss Károly 

és Kissné Bruder Györgyike
Kiszely Zoltán 

és Kiszely Zoltánné
Lakatos Eszter
Lénárt Brigitta 

és Gabianelli Francesco
Magyar Tibor
Nagy Lajos
Németi Lajos Zoltán 

és Németi Lajos Zoltánné
Oláhné B. Krisztina
Steiner Ferenc
Szabadné Tamás Erika
Szabó József
Szaller Gyula 

és Csernyin Mária
Szekeres Lászlóné 

és Szekeres László
Tóth Árpádné
Tóth-Kiss Jenő

9 % 

SZEPTEMBER
Ádám Zsuzsanna
Andrakovics Loránd 

és Hoffmann Andrea
Balázs Edit
Bali Endre
Balogh Ádám Dezső
Béres Lili és Töviskes Imre
Berki Gábor
Bohus Klára
Bordács Attila
Boros Tibor
Bozsókiné Sámel Henriett 

és Bozsóki Nándor
Burmeister Andrea
Csorbáné 

Szigetvári Melinda dr.
Dienes Gábor 

és Dienes Nikoletta
Dózsa Györgyné
Erdélyi Mária

Farkas Bea
Fischer Gergő
Flasch Attila
Fülöp Fanni és Nagy Gizella
Fülöp Zoltán
Gengeliczki Eszter
Gergely Csaba
Gönczyné Szondi Ibolya
Gyulai István és Réti Melinda
Hartáné Hunyadi Zsuzsanna és

Harta Tibor József
Hegedűs Istvánné
Helmecziné Bokros Ildikó 

és Helmeczi Gusztáv
Horogné Bor Mária
Horváth Gyöngyi
Horváth László
Horváth Tímea
Jakal Györgyné 

és Jakal György
Juhász Hajnalka és Marcell
Kádár Józsefné
Katonáné Dunai Erika
Kellner Henrik
Keserű Béláné
Királyné Balogh Andrea
Kiricsi Lajos
Kiss Gizella
Kolokné Tilinger Judit 

és Kolok Péter
Kovács Gábor 

és Kovácsné Varga Ildikó
Kovács Sendi
Kozma Jánosné
Köblös Zsolt
Kuti Józsefné és Kuti József
Laskai Imréné
Legindi Ágnes
Leitner László és Leitner Orsi
Makláryné Baranyai Valéria dr.
Malina Gyuláné
Matuska Tamás
Meggyesiné Gyarmati Róza 

és Meggyesi Károly
Molnár András
Molnár Éva Patrícia 

és Molnár Zoltán
Müller Miklós és Müller Éva
Nagy Attiláné
Nagyné Buglyó Edit Andrea
Németh Éva
Novoth Jánosné
Nyékiné Pető Aranka
Osváth Zoltán 

és Osváthné Bodocz Andrea
Pákozdiné Tafota Orsolya
Pásztor Márton
Patkó András

Perényi Istvánné ifj. 
és Perényi István

Pincze Lászlóné 
és Pincze László

Pipó Mária és Ferencz László
Pongrácz Lajos
Pusztai Melinda
Rakusz Rita
Rózsa Istvánné 

és Rózsa István
Rózsafi Balázs és Lippai Anna
Schmidtné Greges Friderika
Sipos Zsuzsanna
Szabó Ilona
Szabóné Csizi Erika
Szécsi Lászlóné 

és Szécsi Anita
Székely Mihályné 

és Székely Mihály
Szellner Tamás
Szentkúti György
Szilágyi Beatrix
Sziromi Katalin
Szirtes Róbertné
Takács Ferenc
Tapolcsányi Mónika
Tomon István
Tóth Lászlóné
Tóth Lászlóné és Tóth László
Törökné Kelemen Lídia
Turák Ákos
Turcsik Ádám
Tuska Tünde
Tuszinger Zoltánné
Varga Sebestyén Krisztina
Vásári Melinda
Vincze Angéla
Zentai Olivér
Zupkó Lajos Balázs 

és Zupkóné Gyarmati Erika

A biztosított jóváírás mértéke
Törzsvásárló plusz státusú tagok
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üzlet 21

A Személyes ösztönző programot – a SIP Program első lépéseként – azok számára állítottuk össze, akik
szilárd kereskedelmi bázist hoznak létre és kiegyensúlyozott havi teljesítményt érnek el. Gratulálunk azoknak,
akik első alkalommal legalább 100 vagy 200 PÉ-et értek el, és 10 vagy 30 euró jutalomban/kedvezményben
részesülnek. 

SZEPTEMBERBEN
30 euró bónuszt
vagy kedvez-
ményt értek el
Ádám Zsuzsanna
Agócs József 

és Agócs Józsefné
Andó Emese 

és Lövei Győző
Annus Lászlóné
Bajkó Györgyné
Bakony Sándorné 

és Vágány László
Bálint Annamária
Balogh János
Balogh József 

és Balogh Józsefné
Balogh Rita 

és Nagy Csaba
Baranyi Julianna 

és Baranyi Kristóf
Baráth Andrea
Bartha Attila
Bartháné Zeke Tünde
Bazsinka István 

és Bazsinka
Gabriella

Beck Róbert 
és Beck Róbertné

Békési Annamária
Benedeczkiné Kostyán

Anikó és
Benedeczki János

Bertli Istvánné 
és Bertli István

Bezzeghné Belme
Aranka

Bíró Gáborné 
és Bíró Gábor

Bíró Károly
Bittner József
Bognár Vincéné
Bohn Márton
Bor Attila
Bosnyákné Gábor

Györgyi
Bökönyi Péter 

és Kató Gizella
Börönde Lajosné
Bráz Sándorné
Budai Ágnes
Bugyi Sándor

Bujdos Csaba
Bunda Andrea 

és Bunda Tamás
Burmeister Andrea
Csatári Emese
Csendes Máté
Cséplő László
Csermák Lajosné 

és Csermák Lajos
Csorba Marianna 

és Csorba Gyula
Csudai Józsefné
Demeter György
Dienes Gábor 

és Dienes Nikoletta
Dobos Olga
Dóra Gáborné
Dózsa Györgyné
Döme Ágnes 

és Döme Jánosné
Dubinák Péterné 

és Békefi Kálmán
Ecsédi Teréz és

Németh Gábor
Édenhoffer Gáborné
Eglaslr Ernőné és Ernő
Erdei László
Farkas Renáta
Festő Éva 

és Balázs Leticia
Gaálné Szilágyi Csilla
Galla Andrea
Gecsei Tamásné 

és Gecsei Tamás
Gerlefalvi-Nagy Attila

és Kardos Emese
Gombkötő Ferencné
Greskó Zsuzsanna
Gulyás János dr.
Guttman Andrásné
Gyetvainé Békefi

Erzsébet
György Gergely
Györkös Katalin
Halmi Mihályné
Helter Adrienn
Horváth György
Horváth Szabó Ferenc

és Horváth-Szabó
Orsolya

Horváth Tiborné

Horváth Zsolt
Illés Ákos György
Ilyés Anita
Jakab Lászlóné 

és Jakab László
Jaskó Gézáné
Juhász Borbála
Kádár Gyula
Kádár Józsefné
Kajári Zsolt 

és Csete Mónika
Kékesi Beatrix
Kembe Irén
Kissné Gazdag Zsuzsa
Kókai Józsefné
Kósa Natália 

és Kósa Lajos
Kosznovszky Tamás
Kovács István 

és Kovács Erika
Kovács Lóránt
Kovács Péter
Kovácsné Németh

Katalin
Kriegné Farkas Anita
Krutki József 

és Borbála 
Kulcsár Tibor
Kun Erika Hajnalka
Kurucz Józsefné
Labos Ágnes 

és Labos János
László Viktória
Laurinyecz Mihály
Lénárt Brigitta 

és Gabianelli
Francesco

Lesi Ferenc 
és Szöllősi Zelma

Lingli Róbertné
Lisztes Istvánné 

és Lisztes Ramóna
Lonovics Erika
Lutz János
Markó Ferencné 

és Markó Ferenc
Mátyás Gézáné
Menyhárt Magdolna
Metercsikné Bodnár

Csilla

Mohácsy László 
és Mohácsy Viktor

Nagy Anikó
Nagy Eszter
Nagy Gábor ifj.
Nagy Lajos
Nagy Leonóra
Nagy Nikolett
Németh Balázs
Németh Ildikó
Odor Marianna
Pálházi Tiborné
Pálinkás Lajos
Papp Katalin
Pelle Péter
Pető Ernő Imre 

és Pető Ernőné
Prim Károly 

és Krizsák Aranka
Prjevaráné Balczó

Judit
Radácsi Zsuzsanna 

és Nagy Zsolt
Rádi Rózsa
Rakusz Rita
Rehák Pál
Rengei Antal dr.
Répáné Borbély

Melinda és Répa
Csaba

Rőfi Ákos és Rőfiné
Tarjányi Szilvia

Safranka Eszter
Sándor Géza
Sándor Zoltán 

és Kalán Mónika
Sárosi Anita Szilvia
Sedlmayer Mariann
Simon Barna 

és Simonné
Kelemen Éva

Skoda Levente
Soós Gábor
Specht József 

és Spechtné
Neutzer Valéria

Stefán Dénes János
Steiner Gábor
Streng István Péter
Sütöri Ágnes
Szabadné Tamás Erika

Szabó Ádám
Szabó Gergely
Szabó Jánosné 

és Szabó János
Szabó László ifj.
Szabó Péter
Szabó Zsuzsanna
Szamosközyné Kovács

Klára
Szekeres Lászlóné 

és Szekeres László
Szémán Rita
Szentesi János István
Szentesi Tamás
Szentkúti György
Szerletics Tamás
Szilágyi Mariann
Szilvási Viorica és

Szilvási Géza
Szondiné Asztalos Éva

és Szondi Károly
Szűcs Katalin
Tamás Ervinné 

és Tamás Katalin dr.
Tapolcsányi Mónika
Torba Nándor
Tóth Árpádné
Tőke László Ottó
Vajk Ödönné
Varga Ágnes
Varga Zoltán
Vargáné Kiss Emőke
Végh Zsanett
Veréb Magdolna

Mária és Lencse
László

Vincze Angéla
Volent Ágnes
Vonház Péter dr. 

és Vonház Emese
Vörös Szabolcs 

és Vörös
Szabolcsné

Záborszkyné Kósik
Márta

Zatykóné Bertók
Gyöngyi és Zatykó
Károly

Zemankó Gergely
Zentai Olivér

SZEPTEMBERBEN
10 euró bónuszt
vagy kedvez-
ményt értek el
Ács László 

és Sulyok Ildikó
Ádám Dénesné
Ákos Istvánné
Albert Piroska
Almási Melinda
Ambrus József
Anicko Éva
Árki József 

és Árki Emese
Bahul Mónika
Bak Jánosné és János 
Bakonyi Istvánné
Bakonyi Mária
Bakos László
Bakulya György 

és Bakulya Olga
Balázs Péter
Bálint Mária
Balogh Hajnalka 

és Balogh Zoltán
Balogh Margit 

és Tamási Zoltán
Baloghné Márkus

Edina és Balogh
Ferenc

Bánfalvi Anna
Bankó Mónika
Bányai Mária dr.
Baranyai Zsolt
Baranyainé Kovács

Tünde és Baranyai
Tünde

Bazsika Ildikó
Beck Jánosné
Benedekné Tóth

Anikó dr.
Benya Béláné
Benya Katalin
Berecz András
Bereczk Edina 

és Bereczk László
Berényi Rudolfné 

és Berényi Rudolf
Béres József és

Szaszkó Edit
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Bíró János Józsefné 
és Bíró János

Bizzer Melinda 
és Hozbor Péter

Bock János
Bócz Adél
Bodóné Halász Erika
Bogárominé Skuta

Ottilia
Bonyhádi Elek
Borók István
Borsos Zoltán
Bozsó Tibor
Braunné Pavelka

Márta
Chlebovics Kornél
Császár Cecília
Csató Gáborné 

és Csató Mihály
Csepeli Krisztina 

és Czene Béla
Csernaj Dorottya 

és Mandusic Tamás
Csirmaz Nándor 

és Kohári Ágnes
Csizmarik Roland
Czibikné Nagy Tünde
Czimmer István László
Dálnoki Kovács

Attiláné
Dankó Szilvia
Demény Istvánné
Dombi Ágnes 

és Belgyár László
Dóra Nándor 

és Turi Szilvia
Doroginé Péter

Mónika és Dorogi
József

Dömsödi Máté
Dunai Tibor
Egri Árpád
Ender Istvánné
Enyedi Zsolt
Erdősné Bálint Mária
Fábián Ildikó
Farnekné Csicsó

Adrienn és Farnek
István

Fazekas Attila István
Fazekasné Papp Anikó

Zsuzsanna és
Fazekas Attila
András

Fekete Krisztina
Feketéné Pál Ilona dr.

Fenyvesi Kata
Ferenczi József
Fodor Szilárdné dr.
Földiné Salga Edit 

és Földi Csaba
Fülöp István
Fülöp Tamás
Gál Sándorné
Gaszperné Tilman

Edina
Gazdagné Vereb Edit
Gecséné 

Fónai Márta dr.
Godó Éva
Guti Gergely
Gyimesi Lászlóné
Győrffy Árpád
Győrfi Beáta
Hammer Mária
Hegedűs Miklósné
Herczegné Faddi Jolán
Hilóczki Barbara
Hock Ernő
Horváth Imréné
Horváth János
Horváth László 

és Horváthné
Kakucsi Mária

Horváth Lászlóné
Hovanyecz Emőke dr.
Hölgyes Ágota
Hunkár Zsuzsanna
Ignácz Jánosné
Illés Ferencné dr. 

és Illés Boglárka
Jahn Gabriella 

és Kupi Zoltán
Jakab Ferencné
Jaksity Edina
Józan Lajos 

és Józan Lajosné
Juhász Sándor
Kalácska Magdolna
Kálmánné Csarnai

Mária
Kántorné Hamsovszki

Ildikó
Kardos Szimonetta 

és Kardos Gyuláné
Kassai Andrea
Katiné Neszvecskó

Edit
Kerekesné Gulyás

Szilvia

Kernné Nagy Erzsébet
Kesztlerné Vásárheéyi

Judit
Király Ferencné
Kiss László Istvánné
Kiss Zoltán és Dalnoki

Kovács Orsolya
Kissné Szentmiklósi

Zsuzsa
Kiss-Toronyi Brigitta

és Kiss Géza
Knittel Péterné
Kolozs Mária
Kormos Dávidné
Kovács Éva
Kovács Istvánné
Kovács Mónika Margit
Kovács Tamás 

és Kovács Tamásné
Kovács Viktor
Körtvélyesi Istvánné
Krasnyánszki Istvánné
Krasnyánszky

Zsuzsanna és
Krasnyánszkyné
Zsuzsa

Kréti Kornél
Kucserák Lajosné
Kurta Judit Mária
Laczkó Vera
Ladocsi Róbert 

és Kallós Gyopár
Lakos Zoltán
Licskó Tünde
Lizicainé Kránicz Éva
Lukács Ágnes
Mack Mária
Magyari Adrienn
Magyari Pál
Makai Péterné

Czéhmester
Hajnalka

Márkus Judit
Máthé Károly
Medgyesi Zoltán
Mészáros Tibor
Molnár Józsefné 

és Molnár József
Molnár Melinda
Morauszkiné Kovács

Judit
Móricz Melinda
Munoz Holguin Edwin

Dario

Müller Lászlóné 
és Müller László

Nagy Anikó 
és Nagy Csaba

Nagy Erika
Nagy Gabriella
Nagy Istvánné
Nagy János 

és Harangozó
Piroska

Nagy Jánosné
Nagy Lászlóné 

és Nagy László
Tamás

Nagy Róbert 
és Nagyné Polyák
Tünde

Nagyné Gallé Margit
Németh Ildikó 

és Cziráki Zoltán
Németh László
Némethné Szajkó

Hedvig és Németh
Zoltán

Nógrády Judit
Novák Dániel
Nyárádi Brigitta
Óbert Sándor 

és Óbertné Kiss
Anikó

Ördög László 
és Dani Tünde Irén

Páldeákné Kardos
Anikó

Pálfainé Simonka
Alexandra

Pálfiné Fekete
Annamária 
és Pálfi János

Pallagi Károlyné 
és Pallagi Károly

Pallagi Sándor 
és Pallagi Sándorné

Pallerné Striegl
Szandra

Papp Sándorné
Paraszti Zoltánné
Pásztorné Tóth Éva
Pataki István
Patonai Balázs
Pavlovicsné Járai

Julianna
Péntek Rezsőné
Piltman Zsolt 

és Lázi Edina

Pincze Lászlóné 
és Pincze László

Poljakné Acsai
Erzsébet

Poprádi Ildikó
Poszmik Istvánné
Pőcze Éva
Prebor Zsuzsanna
Pusztai Melinda
Ráczné Halasi Mariann
Raffay Orsolya

Karolina
Rajnavölgyi Jenőné
Rózsa Istvánné 

és Rózsa István
Samuné Trautmann

Helga
Schetl Istvánné 

és Józsa Lajosné
Schinagelné Finta Ida
Sibáné Sinkovits Ibolya

és Siba István
Simon Miklós
Sipos József 

és Siposné Pásztor
Hajnalka

Siposné Ábrahám
Andrea

Smuk János 
és Smuk Melinda

Somosvári Zsolt 
és Somosvári Petra

Spergel Mariann 
és Tihanyi Sándor

Stocker Jánosné
Szabó Babett
Szabó Béláné
Szabó Gábor 

és Szabóné
Mészáros Angéla

Szabó Katalin
Szabó Norbert Ádám
Szabóné Matécsek

Kinga
Szabóné Mészáros

Mária és Nagy
Imréné

Szatmári Ferenc
Szécsi Lászlóné 

és Szécsi Anita
Szegi Zsuzsanna és

Szegi Sándorné
Szekeres Heléna
Szekeres Lászlóné
Szelei Szilárd
Szélesné Révész Petra

Szeverényiné Lestyán
Magdolna

Szilágyi Imre 
és Szilágyi Imréné

Szilágyi Katalin
Szilágyi Róbertné
Szili Imréné
Szűcs Istvánné
Takács Gabriella

Magdolna és
Németh László
István

Takács Irma
Takács Miklós

Zoltánné
Torma Istvánné 

és Torma István
Tóth Ágnes
Tóth Lászlóné
Tóth Tímea Vivien
Tóvári László
Török Jánnosné
Törökné Csizmity

Mária
Tujnerné Csók

Zsuzsanna
Turbucz Lajosné 

és Turbucz Lajos
Udvardi Dénes
Vadász Anita
Vancsai Ferenc
Vancsai Judit
Varga Edit 

és Czompoly József
Varjú Sándor
Vass Gábor
Vass Mónika
Vicellár Réka 

és Vicellár Ede
Vigh Andrásné
Vild Gabriella
Vitai Erzsébet dr. 

és Pálkovács Miklós
Vörös Tamás
Vörösné Székely

Ibolya
Walter Attiláné
Wu Dan Xia
Xiao Qin Zhao
Zalányi Viktória Eszter

és Szöllősi Imre
Zvara Krisztián
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CLOS elismerések

Soha ne veszítse el a reményt, hogy élete jobbra fordul.
Higgyen magában és erejében. Higgyen a cégben, higgyen
a szponzorában és higgyen alsó vonalában. Legyen kibékülve
önmagával, higgyen abban, hogy egy jobb életet érdemel,
váljon valóra minden dédelgetett terve – mondja Nataliya.
Nataliya elhatározta, hogy egy jó startot vesz az Amway
üzletben, egy terjedelmes és érdekes előadással készült
a konferenciateremben megtartandó rendezvényre. A város
legnagyobb cégeinek vásárlói közül mintegy 1000 embert
hívott meg: A megbeszélt időpontban a teremben mindössze
két ember volt – egy taxisofőr és a felesége, akiknek azt
mondta, hogy csak akkor fizet, ha meghallgatták őt. Miután
átvették pénzüket, Nataliya soha többé nem látta őket.
Egyedül állt az üres teremben és csorogtak a könnyei. Arra
gondolt, lehet-e ez az egész hiteles, ha senki nem jön, ha
senkit nem érdekel ez a lehetőség. De hirtelen dühbe gurult:
„Nem azok határozzák meg döntésemet, akik nem jöttek el,

hanem a döntésem határozza meg a jövőmet, megtanulom,
hogyan kell ezt az üzletet helyesen építeni”. És elkezdődött
a rutinmunka: mindennap marketingterv-ismertetést tartott
lakásán a barátainak, hétvégeken bemutatókat szervezett,
s minden alkalmat a következő szavakkal fejezett be: „Önök
egy szabad ország szabad emberei. Mik szeretnének lenni,
vevők vagy üzleti partnerek?” Ezekben az években házaspárok
tucatjai választották az üzletet. Nataliya nagyon boldog, hogy
találkozott ezekkel a vezetőkkel, büszke alsó vonalára, nem fél
kijelenteni: „Az álmom megvalósult”.
Nataliyának két gyermeke van. Fia, Anatolij 21 éves, Anna
lánya 14. Igazi Amway-gyerekek. Gyermekként a kiváló
Amway termékeket használták, olvasták az ajánlott könyveket
és gyakran jártak szemináriumokra. Anna alig várja, hogy
felnőjön, s már most sokat segít. Fiának saját üzlete van,
ő alapító platina.

KORONÁS KÖVETYena Nataliya
Ukrajna 2006. ÁPRILIS
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Vera és Oleksiy Skóciából utaztak Londonba, az Ügyvezető
Gyémánt Találkozóra. Az Amway képviselői fogadták őket.
Körülöttük sötét ruhás emberek álltak – a gépkocsivezetők.
Megtalálták a nevüket: Arkhipova és Mautanov – egy
Mercedes 600-asban érkeztek meg az antik Lanesborough
Hotelhez, London leghíresebb és legdrágább szállodájához.
A Vera és Oleksiy számára rendelt szoba 2000 dollárba került
éjszakánként. A szállodában szívesen szállnak meg a leghíre-
sebb és leggazdagabb emberek, például királyi családok tagjai.
Talán elképzelni is nehéz, hogy mi az igazi luxus, ha nem lát-
ták a Lanesborough Hotelt. A szoba, amit az Amway foglalt,
hihetetlen ajándék volt számukra. 
Vera egész idő alatt azt ismételgette: ez nem álom – ez való-
ság: szponzoruk, Skócia kastélyai, a Királyi Palota, a solymá-
szat, London elegáns éttermei, vásárlás a Piccadillyn és
a Harrodsban, VIP-páholy a wimbledoni bajnokságon,
kéznyújtásnyi távolságról a kupa átadása a verseny győzte-
sének, Federernek.

Minden alkalommal, amikor visszatértek szobájukba, az
Amway valamilyen különleges ajándéka várta őket. Melegség
járta át szívüket, amikor kinyitották a dobozokat, elővették az
ernyőket és az ajándékba kapott palackokat, látcsövet avagy
a Wimbledon logóval ellátott kardigánt. Ezek a pillanatok
elvarázsolták Verát, olyan volt, mint a mesében.
„Életemben először éreztem magam kislánynak, mert a gye-
rekkoromban az volt a boldogság, amikor nagyapám józan
volt – meséli Vera. – Most koronás követek vagyunk, sok
pénzünk van. Élvezzük a jelent. A munkánk sokat ér – teszi
hozzá elgondolkozva. – Nekem valami különlegeset kell
produkálnom a cégnek, hogy királynőként bánnak velem. Át
kell olvasnom a terveket, meg kell hallgatnom negatív véle-
ményeket, de igaz barátaim vannak. Hiszek az Amwayben.”

KORONÁS KÖVETArkhipova Vera és Mautanov
Oleksiy, Ukrajna 2006. JÚNIUS
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Taras és Iryna Ternopilben, Nyugat-Ukrajna festői szépségű városában élnek.
Az Amway üzlet megismerése előtt egy iskolában tanítottak. Amikor össze-
házasodtak, számos nehézséggel kellett megküzdeniük, ezért elhatározták,
valamit változtatnak életükön. Minden szabad idejüket a különböző üzletek
megismerésének szentelték. De ezek a kísérletek csak ideiglenes jövedelmet
biztosítottak, nem jelentettek stabil és biztos megélhetést. Egy alkalommal
meghívták őket egy Amway-szemináriumra. Itt hallottak először az egyszerű,
könnyen érthető és perspektivikus Amway-tervről, ami minimális befektetéssel,
pénzügyi kockázat nélkül ad lehetőséget önálló üzlet elindítására. Elhatározták,
elsőbbséget adnak ennek az üzletnek. A vállalkozás lehetőséget ad önmaguk
képzésére, korlátlan mennyiségű jövedelmet biztosít Ukrajnában, mód nyílik
a világ minden tájára utazni, barátokat és üzleti partnereket szerezni. 
Taras és Iryna úgy vélik, sikereik az Amwaybe, a képzésbe és a szpon-
zorvonalba vetett bizalmon alapulnak. Biztosak abban, hogy az Amwayben
megbízható partnerre találtak, amely kötelezettséget vállal a szervezésben és
az információ biztosításában.

Sikereik az üzleti képzésnek, felső vonaluknak és vezetőiknek köszönhető, ez adott lehetőséget a tapasztalatok hasznosítására
és segített vezetői képességük kifejlesztésében.
A Demkura család hitvallása: „Oly módon szervezd az üzletet, hogy szabad legyél. Ha bizonyos anyagi függetlenséget és stabilitást
érsz el, lehetővé válik, hogy segíts más embereknek jobbá, boldogabbá, gazdagabbá válni, hogy megvalósíthassák álmaikat.”

KETTŐS GYÉMÁNTDemkura Taras és Iryna
Ukrajna 2006. JÚLIUS

Az 1980-as években végbement változások nélkül Igor és Valeriya élete
ugyanúgy folytatódott volna, ahogy a főiskola elvégzése után több ezer fiatal
tanáremberé. Mindketten szerették hivatásukat, úgy érezték, arra születtek,
hogy gyerekeket tanítsanak. 
Ám a két tanári jövedelem kevés reménnyel kecsegtetett a jövő vonatkozá-
sában. Amikor megszületett harmadik gyerekük, tisztázásra várt az a kérdés,
folytatják-e kedvelt, de rosszul jövedelmező foglalkozásukat, vagy komolyan
elgondolkoznak családjuk jövőjéről. 
Igor belekezdett egy önálló vállalkozásba. Valeriya otthon volt a kisbabával, és
csak erkölcsi támogatást tudott adni férjének. Helyzetük fokozatosan javult,
házat és két kocsit vásároltak, de Igor egyre kevesebb időt töltött a családjával
és az üzletben is egyre több problémával kellett megbirkóznia. Felmerült
bennük a változtatás lehetősége.
Amikor Igor és Valeriya megismerkedett az Amway üzlettel, szerettek volna
többet keresni, több szabad idővel rendelkezni és a legfontosabb, szerették

volna együtt építeni a családi üzletet és segíteni más családoknak ugyanezt tenni. Komolyan csinálták, és nyertek. 
Igor gyakran ismétli: „A siker sohasem végleges, a hiba sohasem elkerülhetetlen, csak a bátorság nem hagyható figyelmen kívül.” 
Ez a Haratin család és csoportjuk mottója, mindazoké, akik velük együtt építik családjuk jövőjét.

KETTŐS GYÉMÁNTHaratin Valeriya és Igor
Ukrajna 2006. JÚLIUS
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Olyan vállalkozást kerestünk, amely lehetőséget ad, hogy nyitottak, aktívak,
barátságosak és alkalmasak legyünk. Végül rátaláltunk az Amway üzletre, ami
megváltoztatta életünket. Minden ember hatalmas lehetőséggel rendelkezik,
a fő cél, hogy megvalósítsa ezt. Inna matematikus, én mérnök vagyok. Minél
többet dolgoztunk a szakmánkban, annál inkább észleltük, hogy az évek
múlásával egyre kevesebb esélyünk van álmaink megvalósítására. Szponzorunk
szavai – „Az Amway üzlet segítségével esélyetek van életetek
megváltoztatására” – számunkra mozgósító erejűek voltak. Életstílusában,
filozófiájában követjük szponzorunkat, ez segít céljaink elérésében. 
Dolgaink áttekinthetőek, így könnyű követni minket. Először: szeretjük, amit
csinálunk. A cég elvei szerint élünk. Másodszor: az egészséges életvitel, azaz az
egészséges fejlődés filozófiáját tűztük zászlónkra. Közülünk kerülnek ki
vezetőink, így nem kell ellenőrizni a test és a lélek közötti harmóniát.
Amikor törődünk családunkkal, csoportunk független vállalkozóival, jutalmunk,
hogy viszonzásként őszinte érzelmeket kapunk, ami minden más elismerésnél
fontosabb számunkra. Meggyőződésünk, hogy az ilyen üzlet és az ilyen
magatartás a jövő alapvető értéke. 

KETTŐS GYÉMÁNTPolishchuk Inna és Kuzmenko
Tetyana, Ukrajna 2006. JÚLIUS

„A szerencsés körülmények között barátokra teszünk szert, akiket a nehéz
helyzetben tesztelünk.” Kurilovék több mint húsz éve élnek együtt, saját elveik
szerint. Az egyetemi diploma megszerzése után Tamara egy kutatóintézetben
dolgozott és részt vett a város társadalmi életében. Sergiy keményen dolgozott
egy gyárban, és családja boldogulását keresve soha nem esett kétségbe. Gyakran
mondogatta: „A megfontolt választás a bizalmon alapul.” Az Amway üzlettel
megismerkedve választás elé kerültek.
Arisztotelész mondta: „Az ember tapasztaltságát tanításának hatásfoka minősíti.”
Ezek a szavak pontosan leírják Kurilovék életútját, akik több száz partnerüknek
megtanították, hogyan győzzék le önmagukat, hogyan váljanak vezetővé, hogyan
változtassanak életükön, hogyan valósítsák meg pénzügyi elképzeléseiket.
Tamara és Sergiy hálásak szponzoraiknak, akik megmutatták nekik a nagy
lehetőséget.
Elérvén a gyémánt szintet, szponzoraik azt mondták, ez a szint csak az első lépés
volt.

ÜGYVEZETŐ GYÉMÁNTKurilov Sergiy és Kurilova
Tamara, Ukrajna 2006. MÁJUS
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„Szabadon élni és saját elképzeléseink szerint dolgozni.” 

Jay Van Andel
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Svitlana a Kijevi Kereskedelmi Egyetemen diplomázott. Az Amway üzlet indítása
előtt egy nagy katonai szervezet főkönyvelője volt. Kapcsolatba kerülve az
Amwayjel, gyermekkori álma valósult meg. A sikeres üzlet létrehozása lehető-
séget adott, hogy úgy éljen, ahogyan korábban megálmodta. És nemcsak ő,
hanem gyermekei, szülei és természetesen férje is. „Egy ember egyszer él, és
ritkán adódik, hogy sikereket érjünk el. Ha gyémánt vagy az Amwayben, sikert
értél el” – mondja Svitlana. Anatoliy nyugalmazott ezredes. Az Amwayjel való
megismerkedés az élet boldog eseménye. Felső vonaluk megismertette velük az
Amway üzletet, meggyőzte őket, hogy kezdjenek bele, és megmutatták a helyes
utat. Ennek köszönhetően Svitlana és Anatoliy egy hónap alatt ezüst független
vállalkozó lett, hat hónap alatt platina, két év és öt nap alatt gyémánt. Felső
vonalukat respektálják. Svitlana és Anatoliy biztosak abban, hogy az Amway üzlet
azoknak való, akik kölcsönösen tisztelik egymást és akik nem akarnak szokványos,
szürke életet élni. 

ÜGYVEZETŐ GYÉMÁNTGolovin Anatoliy és Golovina
Svitlana, Ukrajna 2006. AUGUSZTUS

GYÉMÁNT
2006. MÁJUS

Izabela és Marek nem csupán munkát és tisztességes jövedelemforrást látott az
Amway üzletben, hanem lányaik, Marta és Adrianna, valamint a saját életükben
bekövetkezett változásként értékelték. Szeretnek utazni, minden évben szép, új
helyeket fedeznek fel a világban. A családban mindenki szereti a zenét és a sportot.
Mindkét lányuk ambiciózus, a világra nyitott, szüleiktől megtanulták, ha valamit el
akarnak érni és dolgoznak érte – sikerülni fog. Optimizmus és előítéletmentes
magatartás – Izabela és Marek ezeket a tulajdonságokat mindig magasra értékelik.
Mindketten külföldön tanultak, nyitottak és készek voltak, hogy teljes erőbedobással
elindítsák az Amway üzletet. Tizenhat országban van üzletük, több száz platinával és

sok gyémánttal. Eltökéltség és kitartás – ezeket a tulajdonságokat értékelik legjobban üzleti partnereikben. „Ha olyan
emberekkel találkozol, akik ugyanúgy gondolkodnak, ahogy te – velük akkor is könnyen kommunikálhatsz, ha más
nemzetiségűek, más a kultúrájuk és más nyelven beszélnek.” Az elmúlt években Izabela és Marek nem csak nemzetközi Amway
üzletüket építették, hanem tanultak és fejlődtek saját maguk is. Amikor megtudták, hogyan lehet elérni a gyémánt minősítést,
azzal foglalkoztak, hogy bátorítsák partnereiket, érjenek el magasabb kitűzőket.
„Minél többet adsz, annál többet kapsz – ez a szabály már igazolást nyert a mi életünkben.”

Bujwiccy Izabela és Marek
Lengyelország

GYÉMÁNT
2006. JÚNIUS

Iurii mérnöki és Efimia tanári képesítéssel rendelkezett. Az Amway üzlet megismerése
előtt Iurii egy hagyományos vállalkozással rendelkezett, Efimia olyan lehetőséget
keresett, amely kockázat- és stresszmentesen biztosítja a magasabb életszínvonalat.
Kezdetben csak Efimia lelkesedett a változtatásért. Egy Amway rendezvény után már
mindketten világosan látták jövőjüket, Iurii is élvezte a különleges környezetet,
a szabadságszerető emberek társaságát. Később az üzlet nemcsak pénzügyileg, de
társadalmilag is a család bázisa lett. Felső vonaluk bizalma és támogatása elősegítette
sikereiket.
„Ennek a lehetőségnek köszönhetően megismertük az élet valódi értékeit és teljes

életet élhetünk. Ha a helyes utat választjuk és segítünk az embereknek céljaik elérésében, a mi álmaink is megvalósulnak. 
Ez a közeg nem csak a pénzügyi sikerek miatt nagyon kellemes, de az üzlet jellege magával hozza a személyes fejlődést.”

Aghenie Efimia és Iurii
Románia
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CLOS elismerések

GYÉMÁNT
2006. JÚNIUS

Marianna és Oleg Munkácson élnek lányukkal, Valeriyával. Marianna képesített
kereskedő, Oleg gyógyszerész, egy patikának a vezetője. Attól a pillanattól kezdve,
ahogy hallottak az üzletről, életük viharos gyorsasággal telt meg eseményekkel és
érzelmekkel: üzlet, találkozók, szemináriumok, szponzoruk jelentős támogatása,
a saját csapat kiépítése. Ma már nem tudják elképzelni magukat az üzlet nélkül,
hiszen annyi lehetőséget nyújt barátaiknak és családjuknak. Goethe szavai pontosan
kifejezik a Shcherbak család és partnereik életről alkotott elképzelését: 
„Csak azok az emberek érdemlik meg az életet és a szabadságot, akik minden nap
küzdenek érte.”

Shcherbak Marianna és
Oleg, Ukrajna

GYÉMÁNT
2006. JÚNIUS

„Semmi nem hozott az életünkbe annyi észlelhető pozitív változást, mint az
Amwayjel kötött szerződés” – mondja Oksana és Viktor. Minden fiatal család úgy
indul az életnek, hogy azt hiszi, ez a legjobb pillanat. Az Amwayről a nagyothalló
gyermekek bentlakásos iskolájában hallottak. Az apró lakás és a szerény jövedelem
nem tette lehetővé számukra a merész álmokat. De mindennap azt látták, hogy
a sérült gyermekek egyszerűen az életnek is tudnak örülni. A család megtanulta,
hogyan oldja meg a kihívásokat és hogyan lépjenek tovább. Az iskolában végzett
teljes állásuk mellett a lehetőség után kutattak, hogy javítsanak anyagi helyzetükön,
hogy jobb életet élhessenek. Oksana és Viktor rájöttek, hogy nem érhetik el a vágyott

célokat, ha nem változtatnak saját magukon és hozzáállásukon is. A legelején Oksana és Viktor azt érezték, hogy az Amway
által kínált termékek segítségével minőségi életet élhetnek. Aztán megismerték az Értékesítési és marketingtervet felső vonaluk
vezetésével, bemutatta nekik, hogyan kamatoztassák ismereteiket az életben. 

Sytnyuk Viktor és Oksana
Ukrajna

GYÉMÁNT
2006. JÚNIUS

Oleksandr és Tetyana sokáig keresték a lehetőséget, hogy családjuk számára jobb
életet biztosíthassanak. Miután hallottak az Amway marketingtervről, rájöttek, ez
álmaik vállalkozása – becsületes, etikus és nincsenek jövedelemkorlátok. Megtalálták
jövőjük biztonságát és szabadságukat. Céljuk, hogy segítsenek az embereknek álmaik
megvalósításában. Ehhez az Amway kiváló lehetőséget ad.

Ryzhak Oleksandr és
Tetyana, Ukrajna

2006 NOVEMBER–DECEMBER

„Igazi kihívást jelent, hogy a változások és az erősödő verseny
korszakában megőrizzük vezető pozíciónkat.”

Doug DeVos
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GYÉMÁNT
2006. JÚLIUS

Ileana a jogi egyetemen diplomázott, Georgel katonatiszti karrier előtt állt. Az Amway
lehetőség megismerése előtt gyakran beszélgettek az elkövetkezendő 10 évről, nem
csak pénzügyi, hanem magánéletük szempontjából is. Miután megismerték a marketing-
tervet, rájöttek, itt az ideje, hogy saját életükről is döntsenek. „Megtanultam, hogy a siker
utazás, nem pedig végcél, kellemes utazás olyan barátokkal, akikből reményünk szerint
igazi vezetők válnak. Nincs annál jobb, mint látni, hogy az emberek élete és pénzügyi
helyzete jobb lesz, megvásárolhatják álomautójukat vagy házat vehetnek, gondoskod-
hatnak gyermekeikről, nő személyes felelősségük és önérzetük. 

Olaru Ileana és Georgel
Románia

GYÉMÁNT
2006. AUGUSZTUS

Mindketten mérnökök vagyunk. Kilenc éve kezdtük az üzletet. 
Hálásak vagyunk felső vonalunknak és az Amway munkatársainak a kiváló munka-
kapcsolatért. Büszkék vagyunk partnereinkre. Úgy váltunk vezetőkké, hogy rendkívül
sok embert támogattunk. Kezdetben nem voltunk jártasak abban, hogyan kell az
emberekkel bánni, de megtanultuk.
Számunkra a család, a lojalitás és a becsületesség az elsőrendű fontosságú alapelvek.
Ez egy különleges lehetőség azon emberek számára, akiknek vannak álmaik, akik
függetlenek akarnak lenni.

Floroiu Elena és Dragos
Románia

GYÉMÁNT
2006. AUGUSZTUS

Atilla a Nuclear Medicine Imaging Department orvosa és igazgatója volt, Emine
ápolónőként dolgozott a kórház angiográfiai osztályán. Kezdetben Atilla szkeptikus volt
és elég sokat habozott. Azt mondta: „Túl szép volt, hogy igaz legyen”. A kórház csődbe
ment, mint kollégáik százai, ők is elvesztették állásukat. Így megérett az idő egy
döntő elhatározásra, hogy megragadják ezt a lehetőséget. Az elkövetkező három
évben üzletüket a 15%-os szintről alapító smaragd szintre hozták fel, és a negyedik
évben elérték a gyémánt szintet. Amikor visszatekintenek azokra a szomorú évekre,
azt mondják: „Mindaz a súlyos anyagi teher jótéteményként hatott. Igen, ahogyan Jim
Dornan mondja, a probléma igazából nem probléma volt, hanem egy kihívás, amelyen

győzedelmeskedni kellett. És ez a lehetőség, ezzel a vezetőgárdával, szabadságunk kulcsának bizonyult.”

Nutki Emine és Atilla
Törökország

GYÉMÁNT
2006. JÚLIUS

Amikor Antonina megismerkedett az Amwayjel, elhatározta a céggel való együttműkö-
dést. Érezte, hogy ilyen lehetőség ritkán adódik az ember életében. Üzlet határok nélkül,
üzlet, amely lehetőséget ad saját döntéseid megvalósítására, megtervezheted teljesít-
ményedet és létrehozhatod a saját üzleti szervezetedet. Ez az üzlet megteremti az em-
berek közötti összhangot – az üzletben mindenki kaphat szeretetet, támogatást, önbe-
csülést és mindenki győztesnek érezheti magát. Az emberek lehetőséget kapnak a tanu-
lásra, a kommunikálásra és egymás harmonikus kiegészítésére. Antonina hisz a humá-
numban, a cége lelkében, barátaiban, alsó vonalában, akik a sikerek kovácsai. Szerinte
a legfontosabb, hogy a jövőtől ne féljünk, szeressük azt és menjünk előre! 

Kordon Antonina és
Ocheretyanyy Leonid, Ukrajna
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GYÉMÁNT
2006. AUGUSZTUS

Akkor ismertük meg az Amway üzleti tervet, amikor sem Tatjana, sem én nem
voltunk elégedettek életünk alakulásával. Tatjana könyvelő volt és saját vállalkozását
menedzselte, én gépészmérnökként alkalmazott voltam egy cégnél. Mindketten
szerettünk dolgozni, de nem szerettük az eredménytelenséget. Egy szeminárium után
kirajzolódott előttünk a nagy lehetőség, meghoztuk a döntést, és teljes erőnket az
üzletnek szenteltük. A gyémánthoz vezető út nem volt könnyű, de nagyon élvezetes
volt. Minden percét utazásként éltük meg. Ezen az úton soha nem voltunk egyedül.
Az Amwayjel együtt – a cég a világon a legjobb üzleti lehetőséget kínálja, a maga
nemében páratlan – egy álomcsapat. 

Gulin Zoran és Tatjana
Horvátország

GYÉMÁNT
2006. AUGUSZTUS

Yaroslav a Kijevi Színművészeti Egyetemet végezte, mielőtt az Amwayjel találkozott
volna, színházi és moziszínész volt. Valentyna az Odesszai Építészeti Egyetemen
végzett, egy tervezőintézetben dolgozott. Az Amway üzlet szabadságot, tudást adott
nekik a jövő vonatkozásában. Biztosak benne, hogy megtalálták jelen sikereiket – ez
a kitartó munka, szponzoruk és az Amway támogatásának eredménye.
Yaroslav és Valentyna szerint, ha valóban akarnak és teljes erőbedobással dolgoznak,
elérik céljaikat.

Pavlyuk Yaroslav és
Valentyna, Ukrajna

GYÉMÁNT
2006. AUGUSZTUS

Andrea éveken keresztül kitartóan építette smaragd üzletét. Amikor az igazi sikerek
kapujához ért, válása miatt a közös munka gyümölcsét már nem élvezhette. –
„Három évvel ezelőtt nulláról kezdve ismét belevágtam” – meséli Andi. Sokat dolgo-
zott, s 2005-ben elérte a smaragd szintet. Ekkor már nem volt egyedül. Imrében
olyan társra talált, akivel együtt építette nemcsak az üzletet, hanem az életét is. Imre
is külön kezdte az Amway vállalkozását. Kitartásuk, munkabírásuk és rendkívül jó
csapatuk eredményeként elérték a gyémánt szintet. Csoportukat a közös célok és
a szeretet tartja össze. Sikerükben üzlettársaik rendkívül nagy szerepet játszottak,
gyémánt címük a csapatmunka diadala. Szeretik az utazások légkörét, pozitív hangu-

latát. Az elmúlt időszakban Orlandóban, Skóciában jártak az Amway meghívására, s februárban Sydney-be készülnek. Andiból és
Imréből sugárzik az optimizmus, a derű, a magabiztosság. 

Wolf Andrea és Serdült
Imre, Magyarország

GYÉMÁNT
2006. AUGUSZTUS

Volodymyr és Oksana három gyermekükkel együtt Uzsgorodban élnek. Oksana
belgyógyászként dolgozott, Volodymyrnek nem volt állása, így a pénzkeresés minden
lehetőségére nyitott volt. Akkor találkozott az Amway lehetőséggel, amikor
biztonsági őrként dolgozott Magyarországon. Felismerték a siker megragadásának
lehetőségét. Hálásak aktív szponzoruknak, alsó vonaluknak és az Amway
munkatársainak.

Grabar Oksana és
Volodymyr, Ukrajna
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SMARAGD
2006. március

SMARAGD
2006. február

Bludova Valentyna és Vitaliy, Ukrajna

SMARAGD
2006. február

Boyko Tetyana, Ukrajna

SMARAGD
2006. február

Hadjieva Larissa és Huseynov Rauf, Ukrajna

SMARAGD
2006. február

Khomchanka Aliaksei és Tatszana, Magyarország

SMARAGD
2006. február

Shelest Yuriy, Ukrajna

SMARAGD
2006. február

Vigul Vita, Ukrajna 

Lukažis Dzintars és Lukaže Jolanta, Csehország 

SMARAGD
2006. március

Băbus Elena és Laurenţiu, Románia 

SMARAGD
2006. április

Caras Dana Elena és Cătălin, Románia

SMARAGD
2006. március

Yastremska Nataliya és Us Viktor, Ukrajna
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SMARAGD
2006. május

SMARAGD
2006. május

SMARAGD
2006. június

CLOS elismerések

SMARAGD
2006. április

Gerasymenko Nataliya, Ukrajna

Kotenko Nataliya és Bedrack Mykola, Ukrajna

Piotrkowscy Ewa és Marek, Lengyelország

SMARAGD
2006. május

Vaczi lldikó és György, Románia

SMARAGD
2006. június

Dascălu Luminiţa és Viorel, Románia

SMARAGD
2006. június

Nevin és Berrrak EYICEOGLU, Törökország 

SMARAGD
2006. június

Nilgun és Mustafa Tayfun GENC, Törökország

Jurkus Gediminas és Jurkuviene Odeta, Szlovákia

SMARAGD
2006. június

Pylypchuk Sergiy és Oleksandra, Ukrajna

SMARAGD
2006. június

Klykova Lidiya és Klykov Anatoliy, Ukrajna

2006 NOVEMBER–DECEMBER
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SMARAGD
2006. június

Selaru Angela és Vasile, Románia

SMARAGD
2006. június

Túri Zoltán és Orosz Zita, Magyarország

SMARAGD
2006. július

SMARAGD
2006. július

Gonuler Kamuran és Cetin, Törökország

Lach Piotr és Beata, Csehország

SMARAGD
2006. július

Lojniţă Florentina és Liviu, Románia

SMARAGD
2006. július

Munteanu Adriana és Sorin Daniel, Románia

SMARAGD
2006. július

Aynur ORHAN és Sevcan ISALMAZ, Törökország

SMARAGD
2006. augusztus

Árvai Ágota és Vértes András, Magyarország 

SMARAGD
2006. július

Vinarskyy Mykola & Vinarska Nataliya, Ukrajna

SMARAGD
2006. július

Pop-Tiron Adriana és Călin-Gabriel, Románia
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CLOS elismerések

SMARAGD
2006. augusztus

Călugăru Constanţa és Liviu, Románia

SMARAGD
2006. augusztus

Kamer és Mustafa CITAK, Törökország

SMARAGD
2006. augusztus

Csévéné T. Beáta és Cséve Gyula, Magyarország 

SMARAGD
2006. augusztus

Đjolonga Ivica és Sanja, Horvátország

SMARAGD
2006. augusztus

Földesi László és Lászlóné, Magyarország 

SMARAGD
2006. augusztus

Golota Volodymyr és Oksana, Ukrajna

SMARAGD
2006. augusztus

Bahadir GULTEKIN és Ender SEVGI, Törökország

SMARAGD
2006. augusztus

Gunjević Radmila és Mladen, Horvátország

SMARAGD
2006. augusztus

Franchuzhyna Lyudmyla és Oleksandr, Ukrajna

SMARAGD
2006. augusztus

Seyfettin és Aylin GEBES, Törökország

2006 NOVEMBER–DECEMBER

2006_nov_dec.qxp  2006.10.13.  13:28  Page 34



SMARAGD
2006. augusztus

Levchenko Anna és Sergiy, Ukrajna

SMARAGD
2006. augusztus

Jeverdan Maria és Vitalie, Románia

SMARAGD
2006. augusztus

Cihat és Emel KACAMER, Törökország

SMARAGD
2006. augusztus

Kajtár Mártonné és Márton, Magyarország 

SMARAGD
2006. augusztus

Nemes Ferencné és Ferenc, Magyarország 

SMARAGD
2006. augusztus

Pascale Anca és Aurel, Románia

SMARAGD
2006. augusztus

Pătrăn Monica és Tiberiu, Románia

2006

NOVEMBER–DECEMBER

SMARAGD
2006. augusztus

Robu Miţica és Cornel, Románia

SMARAGD
2006. augusztus

Rytel Katarzyna és Adam, Lengyelország

SMARAGD
2006. augusztus

Plăstoi Maria és Viorel, Románia
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SMARAGD
2006. augusztus

Kadir TEKBIYIK és Nevin GOKCE, Törökország

SMARAGD
2006. augusztus

Voytenko Lima és Vitaliy, Ukrajna

SMARAGD
2006. augusztus

Sariy Inna és Yevgen, Ukrajna

SMARAGD
2006. augusztus

Semenchenko Sergiy és Nataliya, Ukrajna

SMARAGD
2006. augusztus

Synytsya Olena és Mykola, Ukrajna

SMARAGD
2006. augusztus

Sherstnova Lyudmyla & Oleksandr, Ukrajna

2006 NOVEMBER–DECEMBER

„Olyan irányba tartunk, hogy siettessük egy korszak eljövetelét,
amelyben a változás folyamatos, megbirkózzunk a szüntelen

növekedés kihívásaival és megalapozzuk jövőnket.”

Steve Van Andel és Dick DeVos
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„Vásárlóink nagyon elégedettek a Satinique termékekkel,
mert a károsodott haj már az első használat után egészsé-
gesebb megjelenésű lesz. Amióta független vállalkozók
vagyunk, sok terméket kipróbáltunk, ám a Satinique ké-
szítmények különlegesek, azt tapasztaltuk, hogy használa-
tuk után nem csak a haj, de az életminőség is megváltozik.
Az egészségesen fénylő haj öröme tükröződik az arcon is.”

Abdullah és Ebru AVCI
Törökország, 12%-os független vállalkozók

*Ceramide Infusion System

SATINIQUETM az első és egyetlen szalonminőségű

hajápoló rendszer, amely egy exkluzív megújító

technológiával* rendelkezik, és már egyetlen

használat után férfiak és nők egyaránt érzékelik,

hogy hajuk egészséges és előnyös megjelenésű.

A haj károsodását számos olyan környezeti és fizikai
tényező képes előidézni, amely megfosztja a hajat
azoktól az esszenciális lipidektől, amelyek védelmét
szolgálják..Mindennapos tisztálkodási folyamatok (hajmosás,

fésülködés, hajszárító, sütővas). Kémiai kezelés (tartós hullám, festés). Napfény

A hajszálakban csak 8–10 réteg kutikulasejt van, és ha ezek
eltűnnek, akkor a haj további károsodásnak van kitéve, amely-
nek eredményeképp töredezett hajvégek és fénytelen, töré-
keny hajszálak alakulnak ki.

A SATINIQUE márka egyedülálló Ceramide Infusion
System technológiája a haj természetes erősítő és védő
folyamatait utánozza – pótolja a nélkülözhetetlen lipi-
deket és fehérjéket, ezzel megállítja a nedvességvesztés
és a további károsodás ördögi körét, a haj ismét egész-
séges lesz.

További információt a Termékkataló-
gus, a Termék- és értékesítési infor-
mációk és a www.vebso.hu weboldal
szolgáltatnak.

37termék

2006 NOVEMBER–DECEMBER

ELŐTTE UTÁNA

regenerál erősít véd

CERAMIDE INFUSION SYSTEM

2006_nov_dec.qxp  2006.10.13.  13:29  Page 37



HAMAROSAN ÖN – ÉS NEM AZ IDŐ –
HATÁROZZA MEG BŐRÉNEK SORSÁT

HAMAROSAN MEGJELENIK AZ ÚJ
ARTISTRY™ TIME DEFIANCE™ További részletek a www.vebso.hu weboldalon.
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Az Amway új

Életmód-
programja

több, mint egy diéta

A NUTRILITETM piacvezető márka a vitaminok, ásványi
anyagok és étrend-kiegészítők világában 
(a 2004-es értékesítési adatok alapján, az Euromonitor International felmérése szerint).

Alkalom az egészséges fogyásra, ha a programban
javasolt új étrendünket, tornagyakorlatainkat és
életmódprogramunkat választja.

Lassú, ám a hosszú távú előnyök érdekében tartós
lehetőség a fogyásra.

A programot egyedül is végezhetjük,
ám ha csoportosan kezdünk neki,
sokkal ösztönzőbb. Tehát már most
kezdjen el társakat keresni, akikkel
elkezdheti az új életmódprogramot!

A karácsonyi kilengések után, az új
év kezdetekor kiváló alkalom nyí-
lik arra, hogy megtegyük az első
lépéseket az egészséges életmód
irányában.

További részletek a 2007. januári Amagramban

NUTRILITE™ POSITRIM™
KRÉMTURMIX POR

HAMAROSAN BEVEZETÉSRE
KERÜL

Jó ízű, krémes állagú étrend-kiegé-
szítő, amely alapvető része a Lifestyle
Balanced Solutions programnak.

Az izgalmas, új európai Lifestyle Balanced Solutions életmódprogram
megfelel a Nutrilite Egészségintézet által kidolgozott és a Tudomá-
nyos Tanácsadó Testület által elfogadott táplálkozási irányelveknek.

HAMAROSAN MEGJELENIK

MEGJELENIK 2007-BEN
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Novembertől kapható 
E. FUNKHOUSER™ NEW YORK Kollekció 004

Az E. FUNKHOUSERTM NEW YORK márka legújabb kollekciója egy sor exkluzív,
luxusminőségű termékből áll, trendmeghatározó színekben, valamennyi Eddie Funkhouser
professzionális sminkmester gondos választása.

A kollekcióban az ajkak, a szemek, az orcák és a körmök számára készült termékek
mellett többfunkciós kozmetikumok és speciális készletek is megtalálhatók.

Szemek
Az E. FUNKHOUSERTM NEW YORK
márka a sokoldalú szemhéjpúderektől
az utolsó simítást adó csillámokig
olyan termékeket kínál, amelyekkel
bármilyen kívánt hatás elérhető.

Orcák
A mikronizált pigmentek és a professzi-
onális minőségű talkum a keverhető
színek diszkrét felvitelét biztosítja, ideális
hangulatának egyértelmű kifejezésére.

Körmök
Az intenzív és merész E. FUNKHOUSERTM

NEW YORK Körömlakkot az elfoglalt
nőknek tervezték. Szettben kerül forga-
lomba, amely 3 divatos színt és 
2 az 1-ben átlátszó fedőlakkot tartalmaz.

Körömlakk
Be Dazzled 
103908

Körömlakk
Happy-Go-Lucky 
103907

Szemhéjpúder

Szempillaspirál

Arcpirosító

Silver Lining
103735

Gold Lining
103736

Csillogó szemceruza

Chichi
103733

Frilly
103734

Fanciful
103913

Loveable/
Spicy
103718

Csillámos szemceruza

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

Többcélú alkalmazás
Az E. FUNKHOUSER™ NEW
YORK Fénypúder az arcra és testre
egyaránt használható, mikronizált
pigmenteket tartalmaz, amelyek
makulátlanná és természetesen
ragyogóvá teszik a bőrt.

Porpúder (ásványpigmenttel)Az E. FUNKHOUSERTM NEW
YORK Porpúder (ásványpigment-
tel) két, egymást kiegészítő szín-
ben kerül forgalomba – egy matt
és egy csillámos –, amelyekkel
testre szabott színek és határ-
talan kreatív hatások érhetők el.

Fénypúder
Touch of Gold
103740

Sultry/
Saucy
103719

Az E. FUNKHOUSERTM NEW YORK
Kollekció 004 2006. novembertől
2007. áprilisig vagy a készlet erejéig
lesz kapható.

Folyékony szemhéjfény

Ajakrúzs

Ajkak
Különleges formulák, melyekben meg-
található a kajszibarack, a zamatos
őszibarack és a szexi borostyán érzéki
keveréke, az ajkakra és érzékeinkre is
ható felemelő élmény.

Folyékony ajakrúzs

Ajakbalzsam
Transparent
103749

Ajakápoló

Remarkable
103712

Phenomenal
103722

Scrumptious
103723

Delectable
103724

Supersonic
103729

Epic
103730

Miraculous
103731

Astonishing
103732

Lip Polish
103708
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Úti ecsetkészlet
102963

41termék

E. FUNKHOUSERTM NEW YORK Professzionális
terméksorozat

Az E. FUNKHOUSERTM NEW YORK Professzionális terméksorozat termékeit folyamatosan
forgalmazzuk. Ezeket úgy tervezték, hogy különleges élményt és kiváló teljesítményt nyújt-
sanak, amelyekben a profi sminkmesterek avatott tudása és tapasztalata is megtestesül.

Az E. FUNKHOUSERTM NEW YORK márkának az arc, az ajkak, a szemek és a szemöldök
számára készült termékei nélkülözhetetlenek, ha különleges sminket kíván készíteni.

Alapozókészlet

A teljes terméklista megtalálható az E.
FUNKHOUSERTM NEW YORK Kollekciós
színkártyán (218212), további részletekért,
beleértve Eddie bennfentes ötleteit is, keresse
fel és töltse le az E. FUNKHOUSERTM NEW
YORK Tréning kézikönyet a www.vebso.hu
weboldalról. Ezeken az oldalakon további
információkat szerezhet, videókat tölthet le,
megismerheti a sajtóvisszhangot, mindez
hasznos segítség az E. FUNKHOUSERTM

NEW YORK márka megismeréséhez.

Eszközök
A professzionális módon felvitt smink
titka, hogy nem csak az számít, hogy mit
használunk, hanem az is, hogyan visszük
fel a sminktermékeket. Éppen ezért kö-
telezte el magát az E. FUNKHOUSERTM

NEW YORK márka, hogy olyan eszkö-
zökkel lássa el Önt, amilyeneket a profik
használnak az elragadó szépség és
a sztárhatások eléréséhez.

Speciális készletek
Az E. FUNKHOUSERTM NEW YORK
Speciális készleteket úgy terveztük,
hogy Ön a legjobb, profi minőségű
termékeket kapja. Segítségére lesznek
a lépésről lépésre haladó útmutató
füzetek is, amelyekből elsajátíthatja
a professzionális sminkelési technikákat.

ÚJ – E. FUNKHOUSERTM NEW YORK Alapozóstift 
– az alapozás tetszés szerint, az áttetszőtől a maximális fedésig alakítható, természetes
hatást kölcsönözve.

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

Kompaktpúder

Kontúrpúder

Korrektor és szemhéjalapozóAlapozóstift

Kiemelőstift

2006 NOVEMBER–DECEMBER

Szemöldökceruza és kiemelőpúder

Krémes szemhéjtus

Graphite 
103380

Black Onyx
102108

Carbon
103381

Szemceruza

Szempillaspirál Szájfény 

Magnetism
102100

Blonde
102588

Brown
102083

Brunette
102082

Charcoal
102587

Fair
103433

Nude
103434

Natural
103435

Mahogany
103436

2006_nov_dec.qxp  2006.10.13.  13:29  Page 41



ÚJtermék42

2006 NOVEMBER–DECEMBER

KÉNYEZTETI ÉS SZÍNEZI AJKAIT

MA MELYIKET VÁLASZTJA?  
Kellemesen hidratált ajkak, ugyanakkor a látvány szatén, metál
vagy gyöngyház ragyogás. A luxusjellegű, krémes ajakrúzsok
között megtalálja az Önnek tetsző színárnyalatot.

ARTISTRY KOMPLEX
BŐRPUHÍTÓ SYSTEM
Természetes, növényi eredetű,
lágyító hatású hatóanyag-együt-
tes, amely tömegének 140%-át
képes fölvenni a vízből – és meg-
őrzi az ajkak nedvességtartalmát.

HÁRMAS POLIMERRENDSZER
Az ajkakkal kapcsolatba kerülve,
a testhőmérséklet hatására a hid-
ratáló folyamat felerősödik, az
ajkak simák, puhák és rugalmasak
lesznek.

KÜLÖNLEGESEN KEZELT
PIGMENTEK
Intenzív és hosszan tartó színt
biztosít, mintha épp akkor vitte
volna fel – összehasonlítva a régi
kedvenc ARTISTRYTM Hidratáló
ajakrúzsával.

ANTIOXIDÁNSOK
Védik az ajkakat a napi oxidatív
károsodásoktól, például a szabad
gyököktől.

ARTISTRY™ KRÉMES AJAKRÚZS
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KRÉMES SZATÉN
Intenzív,  mély szín, gazdag krémes textúra. Enyhén fénylő.

KRÉMES METÁL
Kiváló színfelvitel, közepestől az erőteljesig változtatható,
csillogó és fénylő hatás, nagyobb szemcséjű fémes pigment.

KRÉMES GYÖNGYHÁZ
Intenzív, pigmentgazdag színfelvitel. Közepes erősségű csillogás
és fény.

AJAKRÚZSOK Az alábbi táblázat segítségével könnyen
megtalálja a kedvenc ARTISTRY Hidratáló
ajakrúzsával leginkább megegyező új
árnyalatot.

Ha jelenleg Az alábbi 
ezt használja árnyalatot ajánljuk
Rose Glisten Delicate
Naive Delicate vagy

Sophisticated
Natural Ice Flatter
Amethyst Sophisticated
French Beige Neutrale vagy 

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

KRÉMES SZATÉN
Neutrale 103310 (semleges)
Belle 103325 (semleges)
Rouge 103335 (semleges)
Opulent 103339 (semleges)

KRÉMES METÁL
Prim 103306 (hideg)
Ripe 103333 (hideg)
Daring 103338 (semleges)
Rush 103328 (meleg)

KRÉMES GYÖNGYHÁZ
Delicate 103323 (hideg)
Subtle 103320 (semleges)
Sophisticated 103322 (semleges)
Amuse 103309 (semleges)
Flatter 103330 (meleg)
Glint 103329 (meleg)

Várható bevezetés: 2006. november
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Új román, szlovén és horvát webáruház 

Az új román weboldal és webáruház, a www.amway.ro
júliusban, a szlovén és a horvát webáruház,
a www.amway.si és a www.amway.hr pedig szeptemberben
már sikeresen elindultak, melyek a legújabb internetes
technológiát alkalmazva szolgálják felhasználóikat, és a vá-
sárlást igazi élménnyé teszik!

Hamarosan Magyarország is átáll erre a korszerű rendszerre!

Amíg ez nem történik meg, sajnos nincs lehetőség átlépésre
a VEBSO-ból ezen áruházakba.
Amennyiben Önök vásárolni szeretnének a romániai/szlovén/
horvát Amwaytől, a következő lehetőségek állnak
rendelkezésükre: 

1. e-mail küldése az orderro@amway.com/
sloorder@amway.com/ croorder@amway.com címre,
Termékforgalmazói szám,  a megvásárolni kívánt termékek
és romániai/szlovén/horvát cím feltüntetésével, vagy

2. egy Romániában/Szlovéniában/Horvátországban regisztrált
termékforgalmazó által kezdeményezett csoportos
megrendelés részeként megjeleníteni vásárlási igényét.

VEBSO Hírek, információk....VEBSO hírek, információk....

v.e.b.s.o.44

Örülne havi 30 euró pluszjövedelemnek?
Ha igen, akkor hozzon létre szilárd kereskedelmi bázist, havi
forgalma legyen kiegyensúlyozott, és máris Öné ez az összeg!

A Személyes ösztönző program* lehetővé teszi, hogy már az
Amway üzlet indításának napjától kezdve jutalomban része-
süljön. Értékesítse a termékeket és szponzoráljon másokat, hogy
megindíthassák saját Amway üzletüket, és máris jó úton halad,
hogy elérje saját céljait.

A minősítéshez szükséges:
Valamely hónapban legalább 100 egyéni PÉ elérése, és ezt a szin-
tet a következő három egymást követő hónapban teljesíteni. 

... továbbá ... elismerés az Amagramban!

* A pontos kvalifikációs feltételekkel és példákkal, illetve a 2006/2007-es pénzügyi évben
elérhető különféle Személyes ösztönző program-célokkal kapcsolatban, kérjük, lépjen kap-
csolatba felső vonalával vagy az Amway Hungaria Marketing Kft.-vel.

Pontérték
100-199 PÉ
200 vagy több PÉ

Bónusz/jóváírás
10 euró
30 euró

2006 NOVEMBER–DECEMBER
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A tetszetős tasakok elegánsak: a félig áttetsző műanyag tasakokat
kellemes tapintású, sima bevonattal látták el.

Minden szett 5 nagyobb (240 mm magas, 200 mm széles és 80 mm mély) 
és 5 kisebb (140 mm magas, 108 mm széles és 50 mm mély) tasakot tartalmaz. 

A nagyobb tasakokban kényelmesen elférnek az ARTISTRYTM bőrápoló ter-
mékek, a kisebb tasakok ideálisak az ARTISTRY színes kozmetikumok és
egyes bőrápolók számára, mint a Bőrszépítő arctej, az Alfa-hidroxi szérum plusz
vagy a BRIGHT IDEATM Bőrtónus-kiegyenlítő eszencia.

R. sz.: 205496

Lepje meg vevőit rendeléseik stílusos csomagolásával! 

ARTISTRY Tasakok

45üzlet

iCook Edénycsalád
akciós ajándékkal

iCook Terítő 

Az iCook logóval ellátott, ezüstszínű
futó és a bársony felületű, fekete színű
asztalterítő kihangsúlyozza az iCook
edények kiváló minőségét és
klasszisát.

A bemutató terítő mérete: 
200 x 140 cm

A futó mérete: 176 x 26 cm

R. sz.: 214268

* Családi presztízskészlet
(27 darabos) R. sz.: 101098

2006. december 1-től 2007.
január végéig vagy a készlet
erejéig minden iCook Családi
presztízskészlet* megvásárlá-
sakor egy nagyméretű iCook
Táskát, valamint kétdara-
bos bemutató Terítőt
kap ajándékba!
Az ajándékok értéke beszerzési áron
(áfával) 25200 Ft

iCook Táska

A táska a behúzható fogantyú és
a beépített kerekek segítségével
könnyen mozgatható. A teljes iCook
edénykészlet szállítására alkalmas, és
a cipzárral ellátott, praktikus oldalzseb-
ben van hely az iCook Üzleti kézikönyv
és a szórólapok számára is.

Méret: 
100 x 45 x 54 cm

R. sz.: 101837 

2006 NOVEMBER–DECEMBER
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E. FUNKHOUSERTM NEW YORK C004  

SPECIÁLIS KÉSZLETEK – KÜLÖNLEGES HATÁSOK

Alapozókészlet 28,59 8833 10600,- 14300,- 35

103433 Fair / Világos

103434 Nude / Testszínű

103435 Natural / Természetes

103436 Mahogany / Mahagóni

PROFESSZIONÁLIS TERMÉKSOROZAT – ÚJ TERMÉK

Alapozóstift 16,99 5250 6300,- 8500,- 35

103445 Fair / Világos

103446 Nude / Testszínű

103447 Natural / Természetes

103448 Mahogany / Mahagóni

Szájfény 6 ml 6,47 2000 2400,- 3200,- 35

102100 Magnetism / Mágneses

SZÍNKOLLEKCIÓ C004

Arcpirosító 3 g 9,71 3000 3600,- 4900,- 35

103751 Whimsical

103752 Daring

Szemhéjpúder 2 g 10,25 3167 3800,- 5100,- 35

103713 Supreme

103714 Mighty

Szemhéjpúder-duó 3,5 g 12,14 3750 4500,- 6100,- 35

103715 Heroic / Colossal

103716 Invincible / Powerful

103717 Valiant / Adventurous

Ajakrúzs 2,5 g 7,28 2250 2700,- 3600,- 35

103712 Remarkable

103722 Phenomenal

103723 Scrumptious

103724 Delectable

Folyékony ajakrúzs 6 ml 7,82 2417 2900,- 3900,- 35

103729 Supersonic

103730 Epic

103731 Miraculous

103732 Astonishing

103749 Ajakbalzsam 8 g 14,83 4583 5500,- 7400,- 35

103708 Ajakápoló 10 g 13,49 4167 5000,- 6800,- 35

Porpúder (ásványpigmenttel) 2 x 2 g 11,06 3417 4100,- 5500,- 35

103718 Loveable / Spicy

103719 Sultry / Saucy

Folyékony szemhéjfény 0,8 ml 12,14 3750 4500,- 6100,- 35

103741 Dream

103742 Wish

üzlet46
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SZÍNKOLLEKCIÓ C004 (folyt.)

Csillámos szemceruza 1,2 g 7,82 2417 2900,- 3900,- 35

103733 Cichi

103734 Frilly

103913 Fanciful

Csillogó szemceruza 1,4 g 8,09 2500 3000,- 4100,- 35

103735 Silver Lining

103736 Gold Lining

Szempillaspirál 6 g 10,25 3167 3800,- 5100,- 35

103737 Teal

103738 Velvet

103739 True Brown

Körömlakkszett 4 x 4 ml 11,06 3417 4100,- 5500,- 35

103907 Happy-Go-Lucky

103908 Be Dazzled

Fénypúder 4,5 g 10,25 3167 3800,- 5100,- 35

103740 Touch of Gold

218212 E. FUNKHOUSER NEW YORKTM Kollekció 004 Színkártya - - - - 350,- 350,- -

ARTISTRY

Színes kozmetikumok – Krémes ajakrúzsok 3 g 8,90 2750 3300,- 4500,- 35

• 103309 Amuse • 103325 Belle • 103338 Daring • 103323 Delicate 

• 103330 Flatter • 103329 Glint • 103310 Neutrale • 103339 Opulent

• 103306 Prim • 103333 Ripe • 103335 Rouge • 103328 Rush

• 103322 Sophisticated • 103320 Subtle

2006 NOVEMBER–DECEMBER

VÁLTOZÁSOK A FORGALMAZÁSBAN 

• A készletek kifogyásával az alábbi termékek forgalmazását befejezzük:

PROTIQUE 2 az 1-ben Hajsampon és balzsam 4 x 250 ml R. sz.: 101709

PROTIQUE Tápláló hajsampon 4 x 250 ml R. sz.: 215898

PROTIQUE Hidratáló hajbalzsam 4 x 250 ml R. sz.: 215899

Tájékoztatjuk, hogy a PROTIQUE termékek továbbra is kaphatók, kizárólag 250 ml-es
kiszerelésben.

• Az E. FUNKHOUSERTM NEW YORK Kollekció 004 bevezetése során a tervek szerint a Magnetism
szájfény tubusos csomagolásban jelent volna meg, új rendelési számmal, új kiszerelésben és új áron.
Ez az új rendelési szám jelent meg a 2006. szeptembertől érvényes Amway Termékkatalógusban és
az Árjegyzékben. 
A Magnetism szájfény csomagolása nem változik, mivel a minőségellenőrzés során kiderült, hogy
a jelenlegi csomagolás előnyösebb. Így a termék a jelenlegi csomagolásban, a jelenlegi rendelési
számon (102100) és a jelenleg érvényes áron lesz kapható az új kollekcióban. 

• Az alábbi termékek forgalmazását 2006 végéig befejezzük ( a készletek erejéig folytatjuk a for-
galmazást): 

– ARTISTRY TIME DEFIANCE Hidratáló alapozók és kompakt 

– ARTISTRY Fényvisszaverő hatású arctejek (100725, 100726, 100727) 

– ARTISTRY szempillafesték Blue (4919) és Mica (4921) 

– ARTISTRY Körömágy- és körömápoló balzsam (5818) és Körömlakklemosó kendő (5545) 

– ARTISTRY Szemhéjpúder-applikátor, szemhéjecset kompaktba (0772, 0773). 
Az arcpírecset (0771) már elfogyott. 

– BODY SERIES Úti trió (5600) 

HELYESBÍTÉS

A Termékkatalógus (1080) 73. oldalán hibásan jelent
meg az eSpring két változatának leírása. 

Helyesen: 

A+D Víztisztító rendszer csaptelepre szerelhető
terelőszeleppel – rendelési szám: 100188 

A+B Víztisztító rendszer külön kisegítő csappal –
rendelési szám: 100189 

FOLYTATÓDÓ AKCIÓK 

• E. FUNKHOUSERTM NEW YORK – 35 PÉ + ajándék
szempillaspirál 

• ARTISTRY Minimal Chic Színkollekció 

• ARTISTRY Body Benefits Collection (102939) 

• Home Trend Kollekció Testápoló szett, Édes szilva
(102993) 

• TOLSOM termékek + nyakkendő 
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Az európai Amway leányvállalatok örömmel
vesznek részt az Amway UNICEF-et támogató
Lépésről lépésre kampányában, amelynek célja,
hogy jobb élethez segítse hozzá a gyermekeket. 

Ön is támogathatja ezt a célkitűzést, ha idén is megvásárolja
karácsonyi üdvözlőkártyáinkat és a gyűjthető kitűzősorozat
második tagját.

Az Amway számára készült exkluzív UNICEF Üdvözlőkártyák:
• Az üdvözlőkártya kétféle változatban készült
• Hatos csomagolás, 3-3 darab mindkét fajtából
• Belső oldala üres, ide írhatja személyes üzenetét

Kapható december 31-ig vagy a készletek erejéig!
R. sz.: 104168

Billy – a gyűjthető kitűző
Barátai, családtagjai és Ön is büszkén
viselhetik a kitűzőt, amellyel a Védőoltás
Plusz kampányt támogatják, s amely
hozzájárul a gyermekek életét fenyegető
fertőző betegségek megelőzéséhez.
Méret: 25 mm x 25 mm

R. sz.: 104170 – 700 Ft/db

Karácsonyi üdvöz-
let az AMWAY-től
és az UNICEF-től

2350
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