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Ge din verksamhet en kick med  
NUTRIWAY™-produkter för en aktiv livsstil

S
e
p
 
0
8

AMWAY ScANDINAvIA

   SÄLJINFORMATION FÖR AMWAY-                     AFFÄRSDRIvARE (ABO)



•	 Hudvårdsprodukter	från	ARTISTRY™	Essentials
•	 E.	FUNKHOUSER™	NEW	YORK	Professional	

Product	Series
•	 ARTISTRY	makeup
•	 NUTRIWAY™	produkter	för	en	aktiv	livsstil

Vi hoppas att du blir glad för ditt exemplar av den nya AMWAY-produktbroschyren 
som du får utan kostnad när du beställer produkter mellan  

den 5 september - 31 oktober 2008.den 5 september - 31 oktober 2008.

Vill du ha fler exemplar  
till dig själv eller dina 

kunder, kan du använda 
följande artikelnummer:

1080	–	5-pack

Se	prislistan	för	mer	information		
om	priser.

Förutom	den	nya,	spännande	designen	
bjuder	vi	på	nya	produkter	som:

Nu är den här!  
AMWAY™s NYA produktbroschyr 

har fått en ny, snygg look!

2 din verksamhet
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Steve van Andel
chairman

Doug Devos
President

Låt konsumenterna 
bestämma

Det	är	ingen	hemlighet	att	konsumenterna	
vill	köpa	våra	produkter	när	de	har	provat	
dem.	Det	är	inte	heller	någon	hemlighet	att	
man	kan	uppleva	det	svårt	att	få	tillgång	till	
våra	produkter.	De	flesta	konsumenter	vill	
nämligen	att	det	både	ska	vara	snabbt	och	
lätt	att	handla	varor.

Det	är	konsumenterna	som	bör	ha	störst	
inflytande	över	hur	våra	produkter	säljs	och	
prissätts.	Därför	måste	vi	lyssna	på	vad	de	
berättar	för	oss.	Vilka	produkter	behöver	
de?	Vilka	produkter	vill	de	köpa?	Det	är	
nämligen	dessa	produkter	du	ska	sälja.

När	vi	lyssnar	på	det	som	konsumenterna	
säger	och	undersöker	förhållandena	noga	
kan	vi	utveckla	produktserier	som	är	
dynamiska,	relevanta,	innovativa	och	lättare	
att	få	tillgång	till.	För	när	allt	kommer	
omkring	vill	konsumenterna	ha	praktiska	
lösningar	och	kvalitetsservice	när	de	köper	
varor	…	och	varför	inte?

Vårt	nya	Global	Web	2.0	är	ett	av	de	sätt	
vi	ger	konsumenterna	bättre	tillgång	till	
företaget	på.	Det	innebär	att	vi	ständigt	
finns	på	Internet	samtidigt	som	det	gör	det	
lättare	för	konsumenterna	att	finna	våra	
produkter	och	förstå	företaget.	Det	innebär	
att	fler	konsumenter	vill	köpa	produkter	av	
dig.

Tänk	på	att	vi	ska	nå	ut	till	våra	kunder	
där	de	befinner	sig.	Vi	kan	inte	förvänta	att	
de	ska	komma	till	oss.	Vi	ska	förstå	dem	
och	ge	dem	det	de	vill	ha.	Därefter	får	de	
bestämma	hur	de	vill	jobba	med	oss.

Om	vi	gör	det	är	det	troligare	att	de	blir	
kunder	som	återkommer	ofta	för	att	köpa	
produkter	av	dig.
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De	forskjellige	prestasjonsnivåene

Founders crown 
Ambassador 60 FAA

Minst	60	poäng	krävs

Founders crown 
Ambassador 50 FAA

Minst	50	poäng	krävs

Founders crown 
Ambassador 40 FAA

Minst	40	poäng	krävs

* Founders crown 
Ambassador

Har	20	eller	fler	ben		
(se	nedan	–	kan	även	uppnås	

genom	att	man	tjänar		
30	FAA-poäng)

• crown Ambassador
Har	20	eller	fler	ben		

(se	nedan	–	kan	även	uppnås	
genom	att	man	tjänar		

27	FAA-poäng)

* Founders crown
Har	18	eller	fler	ben		

(se	nedan	–	kan	även	uppnås	
genom	att	man	tjänar		

25	FAA-poäng)

• crown 
Har	18	eller	fler	ben		

(se	nedan	–	kan	även	uppnås	
genom	att	man	tjänar		

22	FAA-poäng)

* Founders Triple Diamond 
Har	15	eller	fler	ben		

(se	nedan	–	kan	även	uppnås		
genom	att	man	tjänar		

20	FAA-poäng)

• Triple Diamond
Har	15	eller	fler	ben		

(se	nedan	–	kan	även	uppnås	
genom	att	man	tjänar		

18	FAA-poäng)

* Founders Double 
Diamond

Har	12	eller	fler	ben		
(se	nedan	–	kan	även	uppnås	

genom	att	man	tjänar		
16	FAA-poäng)

• Double Diamond
Har	12	eller	fler	ben		

(se	nedan	–	kan	även	uppnås	
genom	att	man	tjänar		

14	FAA-poäng)

* Founders Executive 
Diamond

Har	9	eller	fler	ben		
(se	nedan	–	kan	även	uppnås	

genom	att	man	tjänar		
12	FAA-poäng)

• Executive Diamond
Har	9	eller	fler	ben		

(se	nedan	–	kan	även	uppnås	
genom	att	man	tjänar		

10	FAA-poäng)

* Founders Diamond
Har	6	eller	fler	ben		

(se	nedan	–	kan	även	uppnås	
genom	att	man	tjänar		

8	FAA-poäng)

• Diamond
Har	6	eller	fler	ben		

(se	nedan)

• Founders Emerald
Har	3	eller	fler	ben		

(se	nedan)

• Emerald
Har	3	eller	fler	ben		

(se	nedan)

Founders Sapphire
Har	uppått	12	

kvalificerade	månader	
som	Sapphire	under	

kvalificeringsåret

Sapphire

Har	sponsrat	2	ben	i	det	egna	
landet	som	har	kvalificerat	sig	på	
maximal	prestationsbonusnivå	

samma	månad	i	6	månader	under	
kvalificeringsåret	samtidigt	som	

man	har	uppnått	4	000	personliga	
grupp-PV.	Pearl-månader	räknas	

också	som	Sapphire-månader

Pearl
Har	tre	21	%-ben
under	en	månad

Founders Ruby

Har	uppnått	12	
kvalificerade	månader	

som	Ruby	under	
kvalificeringsåret

Founders Platinum 

Har	uppnått	12	
kvalificerade	månader	
som	Platinum	under	

kvalificeringsåret

Ruby

Har	uppnått	minst		
20	000	PV	Ruby-volym	

under	en	månad
(se	nedan)

Platinum

Har	uppnått	6	Silver	
Producer-månader,		

varav	3	i	följd,	inom	en	
period	på	12	månader

Gold Producer

Har	uppnått	3	kvalificerade	
Silver	Producer-månader	

inom	en	period	på		
12	månader

Silver Producer
Har	på	en	månad	uppnått	
10	000	personliga	grupp-
PV	eller	en	21	%-grupp	
och	4	000	PV	eller	två		

21	%-ben	samma	månad

18 %
7	000	PV	i	gruppen		

per	månad

15 %

4	000	PV	i	gruppen		
per	månad

12 %
2	400	PV	i	gruppen		

per	månad

9 %
1	200	PV	i	gruppen		

per	månad

6 %
600	PV	i	gruppen		

per	månad

 3 %
200	PV	i	gruppen		

per	månad

*	 Varje	ben	måste	kvalificera	sig	på	21	%	prestationsbonusnivån	i	12	månader	under	kvalificeringsåret	
•		Varje	ben	måste	kvalificera	sig	på	21	%	prestationsbonusnivån	i	6	månader	under	kvalificeringsåret	
	 Ruby-volym	är	20	000	personliga	grupp-PV	under	en	månad,	exklusive	volym	från	okvalificerade	downline	Platinum	ABO:er,	men	inklusive	volym	från	okvalificerade	21	%	ABO:er

Läs	mer	i	affärsinformationen

De	olika	prestationsnivåerna



Nu är det här!      	
Europeiskt SIP 2008/09
Möjligheterna och belöningarna

Från	den	1	september	2008	är	Amways	europeiska	Sales	Incentive	Programme	(SIP)	för	kvalificeringsåret	
2008/09	fullt	av	möjligheter	som	kan	öka	din	inkomst	och	förbättra	din	affärspotential.	Se	till	att	du	får	ut	
så	mycket	som	möjligt	av	programmet	så	att	du	kan	njuta	av	de	belöningar	du	uppnår!

Säljmästerskap i personlig försäljning
Detta	fortsätter	i	ytterligare	ett	år,	men	har	utökats	så	att	det	även	omfattar	ALLA produkter med 
PV i Amways produktsortiment.

Köp	produkter	till	ett	värde	av	200	PV	från	alla	produktserier	varje	månad	under	hela	kvalificeringsåret	
och	kvalificera	dig	till	en	kostnadsfri förnyelse och ett	personligt erkännande.

Och	dessutom	...	om	du	uppnår	12	000	PV	på	ALLA	produktserier	mellan	den	1	september	2008	och	
den	31	augusti	2009,	får	du	en	guldmedalj	och	en	BÄRBAR DATOR …	du	får	dessutom	ett	certifikat 
med ditt resultat	och	ett	personligt erkännande.

Q12 Platinum-årsbonus
När	du	uppnår	12	kvalificerade	månader	som	Silver	Producer	och	nödvändig	volym	får	du	en	
engångsbonus	på	SEK 75 000!

Ny Emerald-bonus
Om	du	kvalificerar	dig	till	ny	Emerald	under	det	här	kvalificeringsåret,	får	du	en	bonus	på	SEK 45 000.	
Om	du	återkvalificerar	dig,	får	du	ytterligare	SEK 52 500	under	det	andra	året	(kvalificeringsåret	
2009/10)	–	en	bonus	på	totalt	SEK 97 500!

Ny Diamond-bonus
Om	du	kvalificerar	dig	till	ny	Diamond	under	det	här	kvalificeringsåret,	får	du	en	bonus	på 
SEK 90 000.	Om	du	återkvalificerar	dig,	får	du	ytterligare SEK 105 000 under	det	andra	året	
(kvalificeringsåret	2009/10)	–	en	bonus	på	totalt	SEK 195 000!

Ny Executive Diamond-bonus
Om	du	kvalificerar	dig	till	ny	Executive	Diamond	under	det	här	kvalificeringsåret,	får	du	en	bonus	
på SEK 105 000.	Om	du	återkvalificerar	dig,	får	du	ytterligare	SEK 120 000	under	det	andra	året	
(kvalificeringsåret	2009/10)	–	en	bonus	på	totalt	SEK 225 000!

4 % av din volym – Founders Volume-bonus
Platinum-ABO:er	som	konstant	uppnår	resultat	under	ett	kvalificeringsår,	kan	få	en	extra	månatlig	
bonus	på	4	%	av	sin	Ruby-volym.	Kvalificeringskriterierna	gäller.

Kontakta din upline-Platinum eller gå in på www.amivo.se om du vill ha  
mer information om programmet eller kvalifikationskriterierna.
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”Årets absoluta höjdpunkt!” 
Det är bara en av de många onlinekommentarer vi har fått från 
de gäster som deltog i årets LTS, som hölls på tre semesterorter i 
Antalya, på Teneriffa och på Sardinien. Som alltid på LTS fokuserade 
vi på affärsverksamheten – och på att ha kul!

Affärsmötena var det viktigaste evenemanget, där Amways Vice 
President European Sales, Peter Strydom, på alla tre resmålen 
presenterade viktiga nyheter och uppdateringar om Amways 
affärsstrategier, medan en speciell videohälsning från Amways 
President, Doug DeVos, överraskade de trollbundna åhörarna. 
ABO-erkännanden på scenen var också en viktig del av mötena, 
där ABO:erna kunde dela med sig av sina historier – under stora 
applåder från åhörarna.

Till de andra presentationerna hörde dr Stefan Milota från TEAM 
NUTRIWAY™ och utbildningspresentationer som fokuserade på 
ARTISTRY™ Crème LuXury. Marknadsföringsteamet visade också de 
senaste Amway-produkterna så att alla kunde se och prova dem, och 
vi delade ut prover på både TEAM NUTRIWAY och Crème LuXury.

När affärspresentationerna var över,  
var det dags att ha kul!
Välkomstreceptioner, exklusiva fester, galakvällar, karneval, dans 
till långt ut på natten, levande musik, beach parties, fyrverkerier, 
kontanta gåvor till måltider i lugn och ro, privata och exklusiva 
möten, temakvällar, läcker mat, heldagsutflykter, ö-utflykter till 
historiska platser, delfin- och valsafari, heldagsbiljetter till vattenland 
(endast öppet för Amway!), fritid och mycket, mycket mer …

LTS 2008 Tre destinationer!
Mer än 3 000 gäster! var du en av dem?

var du där? ... om inte, vill du då verkligen missa LTS 2010*?
* Kontakta din upline-Platinum eller gå in på www.amivo.se om du vill ha mer information om LTS 2010, andra Amway-evenemang i det nya SIP-programmet för 2008/09 eller 
kvalifikationskriterierna.



Res med stil med Amway

SIP 2008/09 – belöningarna
Vill	du	också	resa	jorden	runt,	uppleva	förstklassig	service	och	bli	behandlad	som	en	
VIP-gäst	på	några	av	världens	bästa	och	lyxigaste	semesterorter?	Amway	Europe	ger	
dig	möjligheten	att	göra	allt	detta.	Du	kan	dessutom	delta	i	fantastiska	affärsevenemang	
där	ni	kan	utbyta	framgångshistorier	och	erkänna	varandras	resultat,	samtidigt	som	ni	
som	de	första	får	tillgång	till	information	om	företaget	och	nya	produkter	samt	får	träffa	
och	tala	med	Amways	högsta	ledning.	Du	får	allt	detta	liksom	möjligheten	att	få	njuta	
av	Amways	exceptionella	gästfrihet!

Alla evenemang kräver en inbjudan från Amway, så se till att du 
också får en sådan!
Kvalificeringsperiod:	1	september	2008–31	augusti	2009

Platinum Seminar för nya Platinum-ABO:er  
… på LTS
Alla	nya	Platinum-ABO:er*	under	kvalificeringsåret	2008/09	får	en	inbjudan	till	Platinum	
Seminar	för	nya	Platinum-ABO:er	som	återigen	hålls	i	samband	med	det	europeiska	LTS.

* Du måste ha uppnått minst sex kvalificerade månader under kvalificeringsåret 2008/09.

LTS (ledarutbildningsseminariet) 2010
Teneriffa – Sardinien – Antalya
Tre	spännande	semesterorter	bildar	ramen	kring	vårt	europeiska	LTS	(2008–2010),	
och	under	detta	kvalificeringsår	har	du	sista	chansen	att	kvalificera	dig	till	att	besöka	
ett	av	dessa	fantastiska	resmål.	Om	du	har	kvalificerat	dig	under	kvalificeringsåren	
2006/07	och	2007/08,	tillhör	du	dem	som	får	den	välförtjänta	möjligheten	att	njuta	
av	lyxen	och	gästfriheten	på	alla	dessa	tre	semesterorter!

Exklusiva resor
Aloha! Hawaii
2010	reser	Amway	Europes	Diamond-ABO:er	och	högre	i	lyxklass	till	spännande	
Hawaii!	Med	vår	inbjudan	får	våra	toppledare	uppleva	sitt	alldeles	egna	”luau”	och	
mycket,	mycket	mer.

European Executive Diamonds – jorden runt!
2010	får	alla	nya	och	återkvalificerade	Executive	Diamond-ABO:er	och	högre	en	inbjudan	
till	att	resa	till	Hawaii	med	en	förstklassig ”jorden runt”-biljett!  
Med	denna	kan	de	stanna	i	vilka	städer	de	vill,	och	inte	nog	med	det	–	de	får	också	en	
extra	bonus	på SEK 75 000 som	de	kan	använda	på	resan!

På	dessa	helt	fantastiska	evenemang	kan	du	kombinera	din	Amway-	

verksamhet	med	nöjen	–	på	äkta	VIP-manér!

Kontakta din upline-Platinum eller gå in på www.amivo.se om du  
vill ha mer information om programmet och specialevenemangen  
eller kvalifikationskriterierna.



Hur ska vi rättvist kunna beskriva 
resmålet ’Le Paradis’ på 
Mauritius? Ett exklusivt, lyxigt 
och ytterst rogivande hotell- och 
golfkomplex omgivet av en 
praktfull, frodig natur och 
idylliska stränder.  
Kan du se det framför dig?

Precis som på alla European Diamond 
Conferences presenterade Mark 
Beiderwieden och Peter Strydom på 
affärsmötet viktig information om Amways 
försäljning 2007 och om de strategiska 
målen för kommande år. På mötet 
presenterades även produkter liksom förstås 
viktiga ABO-kvalificeringar i denna exklusiva 
ledargrupp. På evenemanget deltog Amways 
högsta ledning från hela Europa och ABO:
erna dessutom i över 50 gruppmöten och 
individuella möten där de strategiska målen 
diskuterades i detalj.

För första gången på en Diamond 
Conference höll Amway Europe en 
spännande produktlansering för att 
introducera nya ARTISTRY™ Crème LuXury 
för hela den europeiska marknaden. En 
spännande utställning placerades på stranden 
med professionella modeller som 
presenterade den nya produkten. Därefter 
serverades en elegant middag med LuXury-
märket som tema i ett tält i beduinstil på den 
mjuka, vita sandstranden. På kvällen fick våra 
ledare en speciell gåva i form av 
originalkrämen. Ett verkligt exklusivt 
evenemang!

Under sin vistelse fick ledarna uppassning och 
underhållning i bästa VIP-stil. De inkvarterades 
på rymliga hotellrum och fick bästa tänkbara 
service. När affärs evenemangen var över 
kunde de simma med delfiner eller åka på 
”djungelsurfing” (kasta sig med rep genom 
regnskogen). De fick även njuta av en 
avkopplande resa till en isolerad ö med 
levande musik och en lyxig hummerbuffé.

Diamond Conference 2008

’Le	Paradis’		
Mauritius

Det är inte så konstigt att våra Diamond-ABO:er gärna vill 
kvalificera sig till Las Vegas nästa år och till Hawaii 2010 – vill inte 
du också det?
Kontakta din upline-Platinum eller gå in på www.amivo.se om du vill ha mer information om de exklusiva resorna, 
andra Amway-evenemang i det nya SIP-programmet för 2008/09 eller kvalifikationskriterierna.
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I september 2008 kommer 
uppdateringar av:	
Välkomstbrevet	•	Broschyren	”Välkommen	
till	Amway”	•	Amways	affärspolicybroschyr	•	
Ansökningsblanketten	och	Amways	
värdepaketbroschyr	i	första	delen	av	start-
paketet	och	välkomstbrevet	•	Amways	
affärsstödsbroschyr	•	Amways	affärshandbok	
•	Dvd:n	”En	värld	av	möjligheter”	•	Broschyren	
om	Amways	affärsmöjlighet	i	den	andra	
delen	av	startpaketet

Del 1 – ABO-sponsorpaketet:

Broschyren ”Välkommen till Amway”  
har	uppdaterats	med	den	senaste	informa-
tionen	och	har	fått	en	helt	ny	layout.	
Artikelnummer 204183	–	5-pack

Amways affärspolicybroschyr     
har	uppdaterats	och	innehåller	nu	den	
senaste	informationen.		
(Finns	endast	i	del	1	och	online)

Amways värdepaketbroschyr har	
uppdaterats	och	innehåller	nya	priser	och	
produkterbjudanden.		
(Finns	endast	i	del	1	och	online)

Del 2 – affärspaketet

Amways affärsstödsbroschyr     
har	uppdaterats,	och	innehåller	information	
om	Amways	affärsstödslitteratur	och	
marknadsföringsmaterial.	Detta	material	
kan	hjälpa	dig	att	bygga	upp	din	Amway-
verksamhet.
Artikelnummer 105010	–	5-pack			

Amways affärshandbok
Artikelnummer 100074

Se även fram emot dvd:n ”En värld 
av möjligheter”, där	vi	har	fräschat	upp	
modul	3.	Dvd:n	är	ett	nyttigt	redskap	
med	information	om	Amway	och	
affärsmöjligheten.

Utveckla din Amway-verksamhet 
– beställ de nya broschyrerna redan 
i dag!

Du	hittar	priserna	i	ABO-prislistan.

Vi hjälper dig  
att bygga upp  
din Amway- 
verksamhet!

Del 1 och 2 av Amways nya startpaket kan beställas nu!

SEP 08



Nya prislistor med 
ny look – giltiga från 
september 2008

10 din verksamhet

TOLSOM™	Skin	Smoothing	Gel

Förbättrar narig hud.

Den nuvarande pumpen och locket ersätts med ett praktiskt vipplock. 
Artikelnummer 100920	–	30	ml

SEP 08

Hudvård	för	män

Viktig affärsinformation för dig: Från den 1 september 2008 ska du använda de nya 
prislistorna. De nuvarande prislistorna upphör att gälla efter den 31 augusti 2008.

Precis som alltid kommer de nya prislistorna att innehålla det nya produktsortimentet 
som gäller från september 2008 samt de produkter som presenteras i 
produktbroschyren i september 2008.

Och inte nog med det. Den här gången har prislistorna även fått en ny, fräsch design 
som gör dem till ett mer användarvänligt redskap för dig! Vi har samlat in förslag 
från ABO:er över hela Europa och har förändrat prislistans layout från grunden med följande 
förbättringar:

• Strukturen och kategorierna på prissidorna överensstämmer med produktbroschyren, för att det ska vara enklare att använda de 
båda trycksakerna samtidigt

• Layouten och strukturen har harmoniserats i samtliga europeiska versioner för att underlätta för ABO:er som arbetar på olika 
marknader att finna informationen på samma ställe

• Större och tydligare rubriker utan klumpiga mörka ramar ökar tydligheten och underlättar indelningen av produktgrupperna

• Snygga bilder gör det lätt att direkt hitta kapitel som skönhet, välbefinnande och hemmet

• Teckenstorleken har ökats till minimistandard för att förbättra läsbarheten

Från september 2008 kommer följande nya prislistor att finnas tillgängliga online:  
ABO-prislistor och slutkundsprislistor som främjar din försäljning. 
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Rolf Blomberg & Bibbi Alshammar Blomberg 
Sverige

EMERALD
MAJ

”När	vi	såg	affärsmöjligheten	var	vi	båda	fullt	upptagna	med	våra	
arbeten	och	fritidsintressen	och	hade	absolut	inte	tid	över	för	något	
annat.	Men	det	var	just	tid	som	vi	ville	ha	och	det	var	det	vi	såg	att	vi	
kunde	få	i	kombination	med	pengar	med	hjälp	av	den	här	affärsidén.	
En	affärsidé	där	man	drar	nytta	av	sin	egen	konsumtion	med	helt	
unika	kvalitetsprodukter.	Vi	är	enormt	tacksamma	för	det	stora	stöd	
vi	har	fått	av	vår	upline,	utan	dem	hade	vi	aldrig	nått	den	här	nivån.	
Det	som	känns	ännu	mera	tillfredställande	än	egen	framgång	är	att	
hjälpa	andra	att	lyckas.	Ge	verksamheten	en	riktig	chans!	Det	är	värt	
varenda	sekund.	Ge	aldrig	upp.”

Rolf Blomberg & Bibbi Alshammar Blomberg 
Sverige	–	båda	är	poliser

SAPPHIRE
APRIL

”Med	Amways	affärsmöjlighet	kan	du	skapa	det	liv	du	vill	ha	i	total	frihet!	Tack	
vare	den	oersättliga	hjälpen	från	upline	når	vi	våra	mål,	med	små	steg	i	taget.	
Det	handlar	bara	om	att	hitta	en	stark	anledning	och	att	orka	gå	mot	strömmen	
och	göra	det	alla	andra	inte	gör.	Att	jobba	tillsammans	i	team	mot	
gemensamma	mål	är	enormt	spännande	och	inspirerande.”

Ulla & Jari Hautamäki 
Finland

SAPPHIRE
MAJ

”Vi	startade	den	här	verksamheten	för	nio	år	sedan	när	vi	letade	efter	en	
möjlighet	att	ta	hand	om	våra	fyra	barn	hemma.	Vi	kunde	inte	föreställa	oss	alla	
de	saker	som	den	här	verksamheten	skulle	ge	oss.	Nu	har	både	våra	barn	och	
vår	verksamhet	vuxit	som	vi	förväntat	oss.	Allt	växande	kräver	rätt	
förutsättningar,	tid,	hårt	arbete	och	kärlek.	Förutsättningarna	och	kunskaperna	
för	att	skapa	en	stabil	verksamhet	är	nu	bättre	än	någonsin.	Om	du	har	tålamod	
och	satsar	helhjärtat	så	finns	det	inga	gränser	för	dina	framgångar.”

Skandinaviska	kvalificeringar



Mirva Lohko & Juha-Matti Koskinen	Finland

GOLD	PRODUCER	
APRIL

Mona & Rolf Larsson	Sverige

GOLD	PRODUCER	
APRIL

Sirkku Rajamäki	Finland

GOLD	PRODUCER	
APRIL

Ann-Mari & Göran Frendin Sverige

PLATINUM	
MAJ

”Att	bygga	vår	Amway-
verksamhet	är	det	roligaste	
vi	gjort.	Det	ger	oss	en	
möjlighet	att	skapa	ett	liv	

som	vi	inte	ens	vågat	drömma	om,	och	dessutom	en	fantastisk	
ledarskapsutbildning	på	vägen	dit.”	

Toni Korpihete & Mari Nuottajärvi Finland

PLATINUM	
APRIL

”Det	finns	många	sätt	att	
tjäna	pengar	här	i	världen.		
Pengar	måste	man	ha	för	att	
försörja	sig,	men	den	här	

verksamheten	representerar	även	andra	viktiga	värden:	
Oberoende,	gemenskap	och	frihet	att	välja.	Som	egen	
företagare	får	man	möjlighet	att	uppnå	viktiga	värden	utan	att	
behöva	betala	ett	högt	pris	för	detta.”	

Annika Hoven & Patrik Grop Finland

PLATINUM	
MAJ

”När	vi	upptäckte	den	här	
möjligheten	anade	vi	inte	hur	
mycket	bättre	vårt	liv	skulle	
bli.	Vi	har	vuxit	som	

individer,	fått	nya	underbara	vänner	och	skapat	en	grund	för	
vår	ekonomi	där	vi	kan	påverka	vår	framtid.”

Markus & Anne Laios	Finland

GOLD	PRODUCER	
MAJ

Eeva-Liisa Reentie	Finland

GOLD	PRODUCER	
MAJ

GOLD	PRODUCER	
MAJ

Aina & Lars Johansson	Sverige

GOLD	PRODUCER	
MAJ

Marja & Jarmo Heinonen	Finland

Skandinaviska	kvalificeringar
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Thomas & Ann-Sofi Fredriksson	Sverige

GOLD	PRODUCER	
MAJ

SILVER	PRODUCER	APRIL

Marita Hilden & Afrim Salihi, Finland
Eija Lähde-Härkki & Jyrki Härkki, Finland
Terttu Pönkkö, Finland
Steinar Langbach & Lailani Untalan Langbach, Norge
Hans Johansson & Ann Katrine Niemi, Sverige
Niklas Runeskär &  
catharina Engstrand Runeskär, Sverige

SILVER	PRODUCER	MAJ

Pia Saxback & Petri Isomäki, Finland

Skandinaviska	kvalificeringar

18	% APRIL

Satu	&	Ville	Rytilahti
Susanna	Toimela
Tarja	Manninen
Per	Qvenild	&		
Anita	Engstrand
Anna-Carin	Eriksson	&	
Mikael	Lind

Ida	Lindhe
Per-Ove	Engstrand
Eva	&	Jonas	Lundqvist
Marlene	Lindahl	

Salme	Nummela
Bertel	Marko	Reijonen	&		
M.	Lehtiälä
Marja	&	Markku	Kyllönen
Esa	Lämsä
Seija	Heiskanen
Solveig	Öhrstedt	&		
Kent	Lindberg
Jan-Olov	&	Ulla	Andersson
Donald	Wåhlström	&		
Pernilla	Axelsson
Camilla	Backman
Erik	&	Gunilla	Eriksson
Anita	&	Åke	Hultgren
Lena	Gillhamre
Anders	Hallgren	&		
Kristina	Lann

Alec	&	Evelina	Lundström
Thomas	Persson
Lena	Hållinder
Monica	&	Thomas	Karlsson
Mikael	Wirlen	&		
Agneta	Koljo	Wirlen
Johnny	&	Monica	Forslin
Mattias	Engstrand	&		
Ingela	Park
Maria	Cadario	&		
Bengt	Källberg
Sofia	Ahrnbom	&		
Johan	Lagerstedt
Anne	&	Stefan	Björklund
Niina	Lehtilä	
Kari	Allan	Kaila

15	% APRIL

Mervi	Männikkö
Asta	Martin
Heidi	&	Jami	Halttunen
Bjørn-Erik	&	Mona	Bjørkto
Marie	&	Mats	Svenheden

Maarit	Maria	&	Pekka	Orava
Helena	&	Åke	Rosenberg
Tuija	&	Arto	Wickström
Sanna	Mäkinen	&		
Petri	Laakkonen	
Vappu	Isomäki	&		
Pekka	Leppänen
Tiina	&	Jarkko	Mehtonen

Johan	Cronstedt
Andreas	Fredriksson	&		
Anna	Pettersson	
Therese	Fredriksson	&		
Magnus	Gustavsson		
Maud	&		
Bergman	H.	Andreasson
Anette	&	Peter	Larsson

18	% MAJ

15	% MAJ

Lotta Sterner & Sara Olsson	Sverige

GOLD	PRODUCER	
MAJ

SEP 08
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Ny och förbättrad    
ARTISTRY™-färgkarta 

ARTISTRY-färgkartan innehåller dessutom 
trendiga makeuptips så att du kan ge dina 
kunder självförtroende och presentera hela 
ARTISTRYs färgsortiment på ett professionellt 
sätt.

Den nya färgkartan har ett smart, litet 
handväskformat samt massor av funktioner 
som gör den perfekt för visning av ARTISTRY-
produkterna – vid alla tillfällen.

 
Imponera på dina kunder och presentera 
ARTISTRY-färgerna med denna nya, fina 
ARTISTRY-färgkarta.

Innehåller nu mer information – du får 
allt till samma pris som tidigare!

Artikelnummer 217109
Säljs i 5-pack
  

Gör ett bra och professionellt intryck på dina kunder – använd den nya och spännande ARTISTRY-färgkartan 
som visar alla ARTISTRYs färger. Vi har lyssnat på ABO:ernas feedback och har förbättrat ARTISTRY-
färgkartan. Den har nu fått ett nytt och användarvänligt hopvikbart format som innehåller spännande 
information samt en beskrivning av alla ARTISTRYs produkter och nyanser.

SEP 08
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produkt

Refresh, Replenish, Rehydrate
Produkter för en aktiv livsstil från NUTRIWAY™ 

15

Antingen	dina	kunder	motionerar	regelbundet	eller	har	en	hektisk	vardag		
har	NUTRIWAY	produkter	för	en	aktiv	livsstil	som	passar	alla.	Serien	innehåller	tre	olika	

produkter	för	energi,	vätska	och	extra	vätska.	

SEP 08



* Red Orange Complex  
is a trademark of  

Bionap SRL.

NUTRIWAY 1 

Huvudegenskaper och fördelar
Snabb,	uppiggande	effekt•	
Stärker	koncentrationen•	
Innehåller	koffein	från	naturliga	källor•	
Innehåller	B-vitaminer,	men	INGA	syntetiska	smakämnen,	•	

	 färgämnen	eller	konserveringsmedel
God	grapefruktsmak•	

Användning
Ta	1–2	flaskor	om	dagen•	
Vrid	locket,	skaka	väl	och	drick•	
För	både	män	och	kvinnor	med	en	stressig	vardag•	
Ska	tas	innan	du	motionerar•	

NUTRIWAY 1
Artikelnummer 103493	
–	förpackning	med	10	flaskor	à	15	ml

Energi Vätska
NUTRIWAY 1™ ger en praktisk och  

snabb energikick när du motionerar eller  
behöver extra energi.

Använd NUTRIWAY FITH20™ Antioxidant  
Enhanced Drink Mix om du vill tillföra kroppen 

vätska och näringsämnen.

NUTRIWAY FITH2O 

Huvudegenskaper och fördelar
	Lågt	kaloriinnehåll	(färre	än	20	kalorier	i	en	förpackning)	och	lågt	•	
kolhydratinnehåll
	Bidrar	till	att	tillföra	kroppen	vätska	och	näringsämnen	när	den	•	
behöver	det
	Tillför	antioxidanter	från	Red	Orange	Complex™	(ROC)*	som	•	
bidrar	till	att	bekämpa	de	fria	radikalerna	från	föroreningar,	dålig	
kost	och	extra	belastning
	Ett	sunt	och	gott	alternativ	till	vanligt	vatten	när	du	behöver	•	
extra	vätska	under	dagen
	En	snabblöslig	och	praktisk	pulverdryck•	
	Finns	i	två	goda	smakvarianter:	mandarin	och	persika•	

Användning
Ta	1–2	förpackningar	om	dagen	när	du	behöver	det•	
Blandas	med	5	dl	vatten	•	
Främst	för	kvinnor	med	en	stressig	livsstil•	

NUTRIWAY FITH2O
Mandarin 
Artikelnummer 103786			
–	paket	med	20	förpackningar	à	6	g	
	
Persika  
Artikelnummer 103787		
–	paket	med	20	förpackningar	à	6	g

† Isotoniska drycker är lämpliga för de flesta, framför allt för personer 
som motionerar i mer än en timme. Hypotoniska drycker är lämpliga 
för personer som vill ersätta vätska, men som behöver mindre energi, 

oftast personer som motionerar i mindre än en timme.

produkt16
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Extra vätska

NUTRIWAY STRIVE+ 

Huvudegenskaper och fördelar
	Innehåller	Red	Orange	Complex,	som	bidrar	till	att	reducera	•	
oxidationsstress
	Hjälper	kroppen	att	skydda	sig	själv	under	fysisk	aktivitet•	
	Ersätter	de	elektrolytlager	som	går	förlorade	när	du	svettas	•	
under	motionen
	En	snabblöslig	och	praktisk	pulverdryck•	
	Finns	i	två	goda	smakvarianter:	grapefrukt	och	multifrukt•	

Användning
Ta	en	förpackning	om	dagen•	
	Blandas	med	4	dl	vatten	för	en	isotonisk	dryck†	och	med	5	dl	•	
vatten	för	en	hypotonisk†	dryck
För	både	män	och	kvinnor	som	är	mycket	fysiskt	aktiva•	
Tas	före	och	under	motionen•	

Använd NUTRIWAY STRIVE+™ Isotonic Drink 
Mix† om du vill ha extra vätska och vill ersätta de 
näringsämnen och mineraler som går förlorade  

när du motionerar.

NUTRIWAY STRIVE+
Grapefrukt  
Artikelnummer 103788			
–	paket	med	20	förpackningar	à	30	g

Multifrukt Artikelnummer 
103789		
–	paket	med	20	förpackningar	à	30	g

Red Orange complex* 
i NUTRIWAY FITH2O 

Antioxidant Enhanced Drink 
Mix och NUTRIWAY STRIvE+ 

Isotonic Drink Mix är en naturprodukt 
som i kliniska undersökningar har visat 

sig hjälpa cellerna att bevara deras integritet, 
och därmed naturligt främja kroppens försvar vid 

fysisk aktivitet.
* Red Orange Complex är ett varumärke som ägs av Bionap SRL.

NUTRIWAY  
sportflaska

Utvecklad	särskilt	för	NUTRIWAY	FITH20	och	NUTRIWAY	
STRIVE+.	En	elegant	och	praktisk	sportflaska	med	ett	

invändigt	fack	för	förvaring	av	NUTRIWAY	FITH2O-	och	
NUTRIWAY	STRIVE+-förpackningarna.

Artikelnummer 400855

Du kan
också få

produkt 17
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 Produkterna levereras i små, praktiska • 
förpackningar som är lätta att ta med 
överallt.

 De flesta vet att det är viktigt att dricka • 
mycket vatten. Men det är inte många 
som tycker om smaken av vanligt vatten. 
Därför ska du introducera dina kunder 
för det goda NUTRIWAY FITH2O.

 Förstå dina kunder – även människor • 
som inte motionerar så mycket som de 
borde kan se fördelarna med livsmedel 
och drycker som kan bidra till att främja 
deras prestationer.

FöRSälJNINgSTIPS
Det är mycket lätt att sälja NUTRIWAY™-produkter för en aktiv livsstil. Det finns oanade möjligheter 
med produkter för en aktiv livsstil. Tidigare målinriktades produkterna för personer som motionerade 

intensivt, men i dag har de en bred målgrupp och kan vara en fantastisk möjlighet till framtida försäljning.

Gå in på NUTRIWAYs Brand Centre för en aktiv livsstil, där du 
kan läsa om de fantastiska fördelar som dessa spännande produkter har. 

Gå in på www.amway.se

Visitkort till NUTRIWAY-produkter 
för en aktiv livsstil 

Praktiska när du vill lämna din kontakt
information – används tillsammans med 

visitkorthållarna. 
Visitkort   

artikelnummer 106714 –	10-pack		

Visitkorthållare till NUTRIWAY-
produkter för en aktiv livsstil

Visitkorthållare som har utvecklats särskilt 
för förvaring av visitkort till produkter för en 

aktiv livsstil. Ett fantastiskt sätt att introducera 
dina kunder för NUTRIWAYprodukter för en 

aktiv livsstil.

Visitkortshållare  
Artikelnummer 231720 –	10-pack		 		

STÖDMATERIAL

Kundbroschyr om NUTRIWAYs 
produkter för en aktiv livsstil 

Beställ NU och introducera dina  
kunder för produktserien för en aktiv livsstil 

från NUTRIWAY.

Kundbroschyr 
Artikelnummer 106550 –	10-pack		

produkt18
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LåT DIN SÄLjPRESTATION PRÄGLAS AV NEW YORK-ELEGANS

Makeupväska		
Erbjud	dina	kunder	den		
fantastiska	makeupväskan	från		
E.	FUNKHOUSER™	NEW	YORK		
–	det	bästa	sättet	att	förvara	och	
transportera	din	makeup	på.		
Lägg	till	några	produkter	från		
E.	FUNKHOUSER™	NEW	YORK,		
så	får	du	den	perfekta	presenten.

Artikelnummer 216498    

Scarf
En	trendig	scarf	som	kan	hjälpa	dig	
att	främja	varumärket.	Använd	den	
när	du	demonstrerar	produkterna	
eller	som	tillbehör	till	din		
Eddie	Funkhouser-stil.		

Artikelnummer 216655

Presentpåse			
Imponera	på	dina	kunder	–	överlämna	
produkterna	från	E.	FUNKHOUSER™	
NEW	YORK	i	en	elegant	Presentpåse.		

Artikelnummer 216499		
–	10-pack.

produkt 19

Professional Product Series	
E.	FUNKHOUSER™	NEW	YORK	Professional	Product	Series	
lanseras	löpande	och	har	skapats	för	att	ge	dig	den	ultimata	
upplevelsen	av	exklusiv	makeup	tillsammans	med	insidertips	och	
know-how	från	professionella	makeupartister.	I	produkt	serien	
ingår	produkter	för	ansiktet,	läpparna,	ögonen	och	ögonbrynen	
och	varje	produkt	har	valts	ut	speciellt	av	Eddie	själv	för	att	ge	
dig	redskap	så	att	du	kan	ta	fram	dina	inre	stjärnkvaliteter.

color collection	
I	varje	E.	FUNKHOUSER™	NEW	YORK	Color	Collection	ingår	
en	rad	produkter	som	har	valts	ut	speciellt	av	Eddie	själv.	Två	
gånger	om	året	lanseras	en	Color	Collection	med	ett	särskilt	
tema	som	består	av	produkter	utvalda	för	sina	innovativa	
ingredienser	och	unika	effekter.	Som	artist	hoppas	Eddie	kunna	
inspirera	dig	till	att	vara	kreativ	och	göra	din	makeup	till	ett	
vackert	uttryck	för	dina	inre	stjärnkvaliteter,	så	att	du	kan	skapa	
en	look	för	varje	tillfälle.

vill du veta mer?	
Gå	in	på	www.amivo.se	och	ladda	ner	Utbildningshandboken	
som	steg	för	steg	guidar	dig	genom	makeupserien.	Den	inne-
håller	allt	du	behöver	för	att	bekanta	dig	med	produktserien		
E.	FUNKHOUSER™	NEW	YORK.	Här	finns	värdefulla	
applikations		tekniker,	säljtips,	kopplingar	mellan	produkterna,	
varumärkesinformation	och	mycket	mer.

SEP 08
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Trendig inspiration, tidlöst raffinemang
ARTISTRY™	ICONIC	ELEGANCE	–	HÖSTEN	2008
Nu till hösten kan du skämma bort dina kunder med tidlöst raffinerade 
produkter som är själva kärnan i vår Iconic Elegance. Iconic Elegance innehåller 
vackra, mörka nyanser med en antydan av elfenben – färgpaletter som du kan 
skapa fantastiska lookar med och som är perfekta för alla hudfärger.



produktnyheter
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ARTISTRY Iconic Elegance består av två paletter med mörka, eleganta färger 
som matchar varandra och som dämpas med en antydan av elfenben. Dessa 
neutrala färger till ögon, kinder och läppar klär alla och levereras i ett vackert 
etui – en produkt som helt enkelt är ett måste den här säsongen.

ARTISTRY-paletterna Timeless och Inspired innehåller allt du behöver:

Fyra sammetslena ögonskuggor • 
Ett krämrouge med puderfinish• 
Tre lyxiga krämläppstift• 

Färgerna levereras i ett praktiskt, slankt och vackert etui som innehåller en 
applikationsborste med dubbelfunktion: läppensel/ögonskuggsborste.

Timeless

Krämläppstift (3) – Intricate, Style, Couture
Krämrouge (1) – Celebrated

Ögonskuggor (4) – Bone, Turned-out, 
Grey Silk, Tribute

Artikelnummer 105052

Inspired		

Krämläppstift (3) – Neutrale, Essence, 
Notable
Krämrouge (1) – Radiant

Ögonskuggor (4) – Starry Night, Glacier, 
Draped, Graphic

Artikelnummer 105051

21



KOMMER SNART! 

FÅ EN VACKER HUD I TRE STEG

Vi har förbättrat vårt populära ARTISTRY hudvårdssystem, så att du kan 
skämma bort dina kunder med ett hudvårdssystem som nu innehåller 
ännu fler naturliga ingredienser som har valts ut speciellt för specifika 
hudvårdsbehov.

Resultat: Ett exklusivt hudvårdssystem i 3 steg som är otroligt lätt att 
använda och som är lämpligt för alla olika hudtyper. Ett hudvårdssystem 
som tar fram skönheten – även i din säljprestation. 

ARTISTRY™ essentials

DET NYA HUDVÅRDSSYSTEMET

* Både ARTISTRY essentials Hydrating & Balancing System är lämpliga för känslig hud.
Observera att de nuvarande hudvårdsprodukterna utgår senast  
den 30 september 2008 och säljs så långt lagret räcker

ERSäTTER	ARTISTRY		
CLARIFYING	SKIN	CARE	SYSTEM

3 STEG TILL SKöNHET     
– HUDVÅRDSPRODUKTER FRÅN ARTISTRY ESSENTIALS

ERSäTTER	ARTISTRY		
MOISTURE	RICH	SKIN	CARE	SYSTEM	

SEP 08
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Alex	är	den	fjärde	i	en	serie	exklusiva	nålar,	och	
pengarna	som	samlas	in	via	försäljningen	av	nålen	
skänks	till	UNICEF:s	hälso-	och	utbildningsprojekt.

UNICEF	anser	att	alla	barn	bör	ha	
tillgång	till	rent	dricksvatten,	mat,	
hälsovård	och	utbildning	samt	att	få	växa	
upp	i	en	säker	miljö.	UNICEF	samlar	in	
pengar	till	dessa	program	via	donationer	
–	så	ge	ett	bidrag	i	dag	och	hjälp	barn	i	
världen	att	få	ett	bättre	liv.
Artikelnummer 107069  
–	Alex-nålen

Du	kan	också	stödja	UNICEF:s	ovärderliga	arbete	
genom	att	ge	ett	bidrag.	Använd	följande	artikel-
nummer	och	ange	ett	antal	som	motsvarar	det	
belopp	du	vill	skänka:
Donera	10	SEK – art. nr 101568

Börja semestern  
med att ge ett bidrag
Alex är en liten, glad pojke som 
förtjänar att gå i skolan. Utbildning 
bör vara en självklarhet för alla barn. 
Men verkligheten ser tyvärr helt 
annorlunda ut. Över 120 miljoner 
barn i utvecklingsländerna saknar 
möjlighet att gå i skolan.
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SA8	Premium
Artikelnummer 100115 –	2,25	kg

SA8	flytande	tvättmedel
Artikelnummer 103800 –	1,5	liter

SA8	Delicate
Artikelnummer 3272 –	1	liter

Du kan även välja (visas inte på bilden):
SA8	Color 
Artikelnummer 3972 –	3	kg

SA8	Baby	
Artikelnummer 100779 –	2,5	kg

SA8™-tvättprodukter
– klarar tvätten utan problem
SA8-tvättmedel och -behandlingsprodukter klarar alla dina dagliga tvättbehov.  
Effektiva, men skonsamma. Kombinationen av unika SA8-produkter ger en effektiv,  
jämn och pålitlig tvättkraft när du och dina kunder behöver det som mest.  
Nu med en spännande och helt ny look som bara heter SA8.

Det är lätt att använda SA8-tvättprodukter …

Välj en av SA8-tvättprodukterna till dina 
dagliga tvättbehov.

En	helt	ny	lookEn	helt	ny	look

produkt24
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SA8	förtvättsspray	
Artikelnummer 0799 –	400	ml/350	g	

SA8	TRI-ZYME™
Artikelnummer 7391 –	750	g

SA8	sköljmedel
Artikelnummer 103405 – Doft av alpblommor – 1 liter
  103408 – Doft av trädgårdsblommor – 1 liter

När det inte räcker med vanliga  
tvättmedel kan du välja någon av  
SA8s behandlingsprodukter.



eSpring™ Water Treatment System
Renare	vatten	som	smakar	bättre	–	varje	dag
Med eSpring Water Treatment System får du klarare vatten som smakar  
bättre – varje dag. eSpring Water Treatment System eliminerar över 99,99 %  
av potentiellt sjukdomsalstrande vattenburna bakterier och virus i dricksvattnet,  
så att dina kunder får renare och bättre vatten.

Varför ska dina kunder välja  
eSpring Water Treatment System?
•  eSpring Water Treatment System kan monteras på de flesta vanliga kökskranar  

och kan till och med installeras under diskbänken där den inte syns

•   Ett eSpring-filter kan behandla vatten för en familj på sex personer under ett helt år

•  Även om eSpring Water Treatment System avlägsnar 99,99 % av potentiellt  
sjukdomsalstrande vattenburna bakterier, bevarar det samtidigt 100 % av de  
positiva mineraler, t.ex. kalcium, som är viktiga för familjens hälsa

Visste du att ... 
Genom att dricka gott 
vatten kan du faktiskt 

förbättra ditt välbefinnande, 
din fysiska form och ditt 

utseende.

eSpring-manual med ny layout
Från september 2008 får eSpring-manualen en ny layout.  
Den nya manualen innehåller värdefull information om eSpring  
Water Treatment System samt:

• De viktigaste delarna i eSpring Water Treatment System

• Egenskaper och fördelar

• Intressanta fakta om vatten och dess fördelar

• Jämförelse med alternativa vattenbehandlingstekniker

• NSF International-certifiering

• Ett avsnitt med frågor och svar

eSpring	Water	Treatment	System	med	befintlig	vattenkran	–	Artikelnummer 100188
eSpring	Water	Treatment	System	med	extra	vattenkran	–	Artikelnummer 100189

SEP 08
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Möt hösten med      

 fina erbjudanden för dig och din familj

Ibland är det härligt att kunna unna sig själv och sin familj lite extra, men det är också bra 
att kunna köpa produkter som inte raserar budgeten. Därför introducerar Amway exklusiva 
erbjudanden på följande säljpaket – fantastiska erbjudanden som du kan introducera för dina 
kunder så att de kan skämma bort sig själva och sina familjer!

Köp L.O.C.™ Plus köksrengöring 
och DISH DROPS™ diskmedel med 
15% rabatt.

Specialerbjudande,  
artikelnummer 106995* 

*  Erbjudandet gäller från den 1 september 2008 
till den 30 september 2008

Amways erbjudanden passar alla som vill ha kvalitetsprodukter till rimliga priser,  
så att du och dina kunder kan använda de pengar ni sparar på er själva!

Köp SA8™ flytande tvättmedel,  
SA8 SOLUTIONS™ sköljmedel med 
doft av trädgårdsblommor, så får du	

25 % rabatt med  
FUll PV/AV.

Specialerbjudande, 
artikelnummer 106945* 

*  Erbjudandet gäller från den 1 september 2008 
till den 30 september 2008



DE VIKTIGASTE SÄLjARGUMENTEN
•	Gör	ytor	i	hemmet	skinande	rena	utan	att	lämna	fläckar	eller	

strimmor
•	Ett	aerosolskum	som	inte	droppar	som	andra	produkter
•	Innehåller	en	särskild	ingrediens	som	motverkar	imma	på	glas,	

fönster	och	speglar
•	Innehåller	inte	freon	som	kan	medverka	till	uttunningen	av	ozon-

skiktet
•	Kan	användas	till	de	flesta	glasytor,	krom,	den	invändiga	sidan	av	

bilrutor	och	porslin

VISSTE DU DETTA?	En	flaska	L.O.C.	Plus	SEE	SPRAY	fönsterputs	
rengör	upp	till	100 m2

Fokus	på	PRODUKTER	
FÖR	HEMMET	
L.O.C. Plus SEE SPRAY™ fönsterputs 
Ger skinande rena och blanka resultat
L.O.C. Plus SEE SPRAY fönsterputs avlägsnar fett och smuts från  
fönster, glas och speglar utan att lämna strimmor eller fläckar.

Artikelnummer 
8116	–	500	ml
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AMWAY Travel Set 
En ny, spännande ersättningsprodukt 
introduceras. Ytterligare information 
följer ...

AMWAY™ Travel Set  

Produkt som utgår

Artikelnummer 101829
– förpackning med 5 x 75 ml flaskor

SEP 08



Riktlinjer för den europeiska 
affärsstödsmaterial-kvalitetskontrollen

din verksamhet
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Amways	europeiska	ledning	informerar	om	att	man	vill	diskutera	

ändringar	av	riktlinjer	för	affärsstödsmaterial-kvalitetskontroll	med	

EDAC:s	Reputation	Committe.	Den	europeiska	ledningen	går	varje	

år	igenom	riktlinjerna	för	affärsstödsmaterial-kvalitetskontroll	för	att	

bedöma	om	det	är	nödvändigt	eller	lämpligt	att	ändra	dessa.

Eventuella	ändringar	i	riktlinjernas	bestämmelser	börjar	gälla	

omgående.	affärsstödsmaterial,	som	säljs	till	ABO:erna,	ska	genomgå	

en	utvärderings	process	i	Amway	och	ska	godkännas	innan	det	kan	

säljas.	Amway	samarbetar	med	alla	som	erbjuder	affärsstödsmaterial,	

så	vi	kan	garantera	ABO:erna,	att	det	affärsstödsmaterial,	de	säljer	är	

av	högsta	kvalitet,	stöder	uppbyggandet	av	Amway-verksamheten	

och	kan	köpas	till	ett	rimligt	pris.

En	annan	viktig	ändring	är,	att	Amway	i	framtiden	kommer	att	

presentera	affärsstödsmaterial	som	tränings-,	utbildnings-	och	

motivations	material.	I	höst	kommer	Amway	att	ge	ut	ett	nytt	

dokument,	som	handlar	om	de	ändringar	som	redan	trätt	i	kraft,	

samt	andra	eventuella	ändringar.

Detta	dokument	ersätter	nuvarande	Amway-regler	och	riktlinjer	om	affärsstödsmaterial,	

speciellt	riktlinjerna	om	affärsstödsmaterial-kvalitetskontroll,	som	infördes	2004.	

Du	kan	hitta	dokumentet	på	Amways	webbplats	www.amway.com	från	den	1	september		

	
2008.	Från	detta	datum	kommer	dokumentet	också	att	finnas	som	en	broschyr	som	kan	

beställas.

Amways europeiska ledning informerar om att man vill diskutera

ändringar av riktlinjer för affärsstödsmaterial-kvalitetskontroll med

EDAC:s Reputation Committe. Den europeiska ledningen går varje

år igenom riktlinjerna för affärsstödsmaterial-kvalitetskontroll för att

bedöma om det är nödvändigt eller lämpligt att ändra dessa.

Eventuella ändringar i riktlinjernas bestämmelser börjar gälla

omgående. affärsstödsmaterial, som säljs till ABO:erna, ska genomgå

en utvärderingsprocess i Amway och ska godkännas innan det kan

säljas. Amway samarbetar med alla som erbjuder affärsstödsmaterial,

så vi kan garantera ABO:erna, att det affärsstödsmaterial, de säljer är

av högsta kvalitet, stöder uppbyggandet av Amway-verksamheten

och kan köpas till ett rimligt pris.

En annan viktig ändring är, att Amway i framtiden kommer att

presentera affärsstödsmaterial som tränings-, utbildnings- och

motivationsmaterial. I höst kommer Amway att ge ut ett nytt

dokument, som handlar om de ändringar som redan trätt i kraft,

samt andra eventuella ändringar.

Detta dokument ersätter nuvarande Amway-regler och riktlinjer om affärsstödsmaterial,

speciellt riktlinjerna om affärsstödsmaterial-kvalitetskontroll, som infördes 2004.

Du kan hitta dokumentet på Amways webbplats www.amway.com från den 1 september

2008. Från detta datum kommer dokumentet också att finnas som en broschyr som kan

beställas.
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 Vi vill garantera att   
   kunderna blir nöjda

Amway har 100 % förtroende för de produkter vi säljer, 
och därför ger vi våra återförsäljare och kunder 100 % 
nöjd-kund-garanti.

Vår 100 % nöjd-kund-garanti omfattar alla produkter i vårt 
nuvarande produktsortiment, såvida inte produkterna omfattas av  
en särskild tillverkargaranti. Enligt garantin kan alla produkter som 
omfattas av Amways 100 % nöjd-kund-garanti returneras. Vår  
100 % nöjd-kund-garanti gäller även om produktförpackningen har 
öppnats. 

För speciella produkter, till exempel matlagningssystemet iCook™, 
vattenbehandlingssystemet eSpring™, SATINIQUE™-hårtorken och 
säsongsbetonade produkter, som tillverkats av tredje part, gäller 
Amways 100 % nöjd-kund-garanti i 90 dagar från inköpsdatum. 
Därefter gäller en speciell tillverkargaranti som omfattar tillverknings- 
och materialfel. 
Tillverkargarantins giltighet är beroende av produkten och beskrivs i 
produktens bruksanvisning. 

Affärsguiden, broschyrer och annat material kan returneras inom  
90 dagar från inköpsdatum, om det returneras oöppnat och kan  
säljas vidare, och om vi fortfarande har det i vårt produkt sortiment. 
Om Amway har lanserat en ny och uppdaterad version av det 
material som du vill returnera, kan vi inte betala tillbaka kostnaden  
för materialet. 

Om du som ABO eller Medlem vill returnera en produkt, ber vi dig 
kontakta Amway Sverige och informera om ordernummer och 
artikelnummer, samt vad det är för fel på produkten. Amway 
kommer då att skicka en returfraktsedel till dig som ska fyllas i och 
skickas tillsammans med returprodukten. 

Kontakta ditt Amway-kontor, om du har fler frågor om hur man 
handskas med returer.

SEP 08
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Håll utkik
efter Amways produkter 

i	medierna ...
Amway fokuserar mycket på att få 
produktrecensioner i diverse tidskrifter och 
medier. Det senaste året har vi upplevt att 
Amways produkter får positiv kritik, och i 
stort sett alltid med ett produktfoto. Positiv 
kritik av våra många kvalitetsprodukter är 
bra för vårt anseende, men det är också 
ett utmärkt säljredskap för dig och din 
verksamhet!

En annonsplats kan man alltid köpa, men 
man kan inte köpa produktkritik. Det är 
den enskilde journalisten eller det enskilda 
mediet som till 100 % väljer vilka nyheter 
de vill publicera. Därför arbetar Amway 
målriktat mot journalister och medier i 
Skandinavien. Vi skickar 4–5 gånger om 
året ut ett presskit till ca 140 kontakter i 
Danmark, Sverige, Finland och Norge.

Det händer också att vi kommer överens om specifika möten, 
inbjudningar eller liknande med journalister som vill ha mer 
information till en artikel de arbetar med.

Presskit
Presskitet innehåller alltid ett urval av de produkter som vi vill 
marknadsföra. Dessutom ingår en prislista, kort beskrivning av 
produkterna, information om Amway, upplysning om kontakt, 
broschyr och inte minst en dvd med foton, all produktinformation, 
bakgrundsmaterial och mycket mer – allt förpackat och presenterat 
i en fin mapp. 

Till varje presskit skapar vi en översikt över vem som får materialet, 
och vi följer upp alla kontakter några dagar efter att de har tagit 
emot presskitet.

I	år	skickar	vi	ut	fem	olika	presskit:

April/maj 2008  E.	FUNKHOUSER™	NEW	YORK		
	 	 	 –	Collection	007

juni 2008   ARTISTRY™	Crème	LuXury 

juni 2008   TOLSOM™	Skin	Care	for	Men		
	 	 	 –	till	tidskrifter	för	män

September 2008  Treat	Yourself!	(ARTISTRY	SPA		
	 	 	 COLLECTION,	masker,	handkräm)

November 2008  E.	FUNKHOUSER™	NEW	YORK		
	 	 	 –	Collection	008

Medietäckning
På grund av upphovsrätten kan vi inte utan tillstånd skapa pdf:er av 
varje urklipp på Amivo eller t.ex. skicka det som e-post. Ett sådant 
tillstånd är ofta dyrt, så därför erbjuder vi i stället att informera om 
var Amway har omtalats i medierna. 

Nya kunder
När vi kontaktas av en läsare som gärna vill veta mer eller ännu 
hellre köpa en recenserad produkt, hänvisar vi personen ifråga till 
den återförsäljare som bor närmast honom eller henne. Om den 
aktuella personen ger oss sin kontaktinformation, skickar vi denna 
till den närmaste återförsäljaren. 

External Affairs-sidor på Amivo
Här kan du bland annat ladda ner en översikt över medietäckningar 
i Skandinavien (produkt-PR) och se vad vi skickar till pressen. Du kan 
även hämta mer information såsom Amways mediahandbok, våra 
huvudbudskap, vanliga frågor och svar och mycket, mycket mer. 
Gå in på www.amivo.se och vidare in på Informationscenter och 
External Affairs för ytterligare information.  
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Amway
Partner	Stores

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

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

Håll utkik
efter Amways produkter 

i	medierna ...

Partner ·Wine

	 Artistry – Iconic Elegance 
105051	 Inspired	Compact	 13	g	 14,71	 192,00	 240,00	 324,00	 18	461,00/kg
105052	 Timeless	Compact	 13	g	 14,71	 192,00	 240,00	 324,00	 18	461,00/kg
 
 Litteratur och diverse 	 	 	 	 	 	
107069	 UNICEF-nål	”Alex”	 1	st.	 –	 –	 25,00	 –	 25,00/st.	
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ALLT DU BEHöVER I EN ENDA BOK!

Manualerna ger dig omfattande kunskaper om Amway-
produkternas fantastiska egenskaper och fördelar 
samt ovärderlig information om hur du säljer Amways 
produkter.

Förutom säljinformation innehåller manualerna 
information om varumärkets historia, produktinformation, 
teknik, vetenskaplig forskning, ingredienser och mycket 
mer – allt detta ger dig ett försprång i förhållande till dina 
konkurrenter.

Ett oumbärligt verktyg – manualerna säljs separat. 
Köp den manual som bäst tillgodoser dina behov 
eller köp alla tre med rabatt 
(artikelnummer 216997). 

Artikelnummer 
Skönhetsmanual:  216996
Hemmetmanual:  216994
Hälsomanual:  216995

Information är viktigt för att säkra försäljningen. 
De nya och förbättrade hälso-, skönhets- och 
hemmetmanualerna är viktiga informationsredskap 
som kan avgöra om du säljer eller inte.  

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

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

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

©	2008	Amway	(Europe)	Ltd
©	Upphovsrätt	Amway	(UK)	Limited	2007.	Eftertryck	förbjudes.




