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AMWAY scANDINAvIA

se bra ut och  
må bra denna  
underbara sommar

   sÄLJINFORMATION FÖR AMWAY-                   AFFÄRsDRIvARE (ABO)



De vackra underkläderna och smyckena i 
AMWAY BOUTIQUE™-kollektionen  
2007/2008 säljs endast några få månader,  
så låt inte dig själv eller dina kunder gå miste  
om möjligheten att skämma bort någon  
ni tycker om.
Detta är AMWAYs sista Boutique-kollektion, så beställ de 
varor nu som dina kunder gillar.  

Även om vår exklusiva underklädes- och smyckeserie i AMWAY 
BOUTIQUE-kollektionen snart avvecklas, kommer de lyxiga 
strumporna och dofterna fortfarande att säljas under samma 
artikelnummer. Du kan läsa mer i din produktbroschyr, 
skönhetsmanual eller på nätet.

I AMWAY BOUTIQUE-broschyren 2007/2008 (artikelnummer 
218206) hittar du mer information om produkter, storlekar och 
artikelnummer.

AMWAY BOUTIQUE 2007/2008 avslutas i september 2008.
Produkterna säljs så långt lagret räcker.

104498

104586–104594

104515

Gå inte miste om den 
fantastiska kollektionen från 

2007/2008

Glöm inte att hålla utkik efter våra special erbjudan-
den på nätet under de kommande månaderna.
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Du har valt rätt 
partner

Nu har de slutliga försäljningssiffrorna för 
2007 presenterats och vi vill gratulera er 
alla till ännu ett fantastiskt år!

Den globala försäljningen ökade med  
12 % och slutade därmed på 7,1 miljarder 
dollar. 70 % av våra marknader har märkt 
en ökad försäljning. Det är fantastiskt! Vi 
är mycket glada och stolta över allt ni har 
uppnått. Ni är världens mest energiska 
distributörer.

Vi har en otrolig historia att förmedla till  
andra om vårt partnerskap och om det vi 
kan uppnå tillsammans. Det är ett partner-
skap där båda parter vinner … båda lyckas 
genom att hjälpa varandra. Även om vi 
har uppnått en fantastisk tillväxt i år har vi 
fortfarande det bästa framför oss.

Nu när vårt 50-årsjubileum närmar sig blir  
det extra spännande för vår Amway-
verksamhet. Genom att arbeta till sam-
mans som partner kan vi bygga upp 
fram gångsrika och hållbara Amway-
verksamheter inför framtiden.

Under de kommande månaderna kommer 
vi att publicera fler spännande och positiva 
historier om varifrån vi kommer och vart 
vi är på väg – följ gärna med oss på 
resan. 



År 2009 gör vi vår Diamond och Executive 
Diamond Conference till ett globalt evene-
mang med unika festligheter där vi ska fira 
våra resultat och framgångar.

Amway markerar sitt 50-årsjubileum på 
ett extravagant sätt i maj 2009 genom att 
hälsa kvalificerade ABO:er från hela världen 
välkomna till att delta i två oförglömliga 
evenemang.

Först kommer Ada och Grand Rapids i 
Michigan att stå värd för ett Executive 
Diamond Forum, och sedan fortsätter vi 
till Las Vegas, där Diamonds och högre 
kommer att träffas på MGM Grand till 
den stora finalen på detta helt fantastiska 
jubileum.

Programmet för de båda evenemangen 
håller vi hemligt ett tag till, men vi kan 
avslöja lite av vad du har att se fram emot:
u	 Välkomstreceptioner
u	Middagar med underhållning
u	 Fritid
u	Affärsmöten
u	Galamiddagar
u	 Varumärkesupplevelser
u	Affärsmöten med Amways högsta 

ledning
u	Galafest med överraskande under-

hållning

Kvalificeringsperioden 
avslutas den 31 augusti 
2008.

50-års-jubileum 
executive Diamond Forum
Kvalificerade Executive Diamonds och 
högre som uppfyller ett av följande krav:
u	Mottagare av Emerald-bonus och  

nio kvalificerade ben eller högre  
(Q6 till Q12)

u	Mottagare av Diamond-bonus och  
10 FAA-poäng eller högre

50-års-jubileum Diamond Forum
Kvalificerade Diamonds och högre som 
uppfyller följande krav:
u	Mottagare av Emerald-bonus och  

sex kvalificerade ben eller högre  
(Q6 till Q12)

Du kan få mer information om detta och andra evene-

mang och de exakta kvalificeringskriterierna genom att 

kontakta din upline-ABO, gå in på Amivo eller kontakta 

Amway Sverige. Alla seminarier och evenemang kräver 

formell inbjudan och måste beviljas av Amway.

Var är du i maj 2009?

4 din verksamhet 

 Amway firar

50-årsjubileum!



Hälsa och skönhet – säljmästerskap i personlig försäljning

Utnyttja Amways varierande och stora produktsortiment inom hälso- och skönhets-
produkter* till fullo, och bli mästare i personlig försäljning!

När vi nu går in i det sista kvartalet på det här kvalificeringsåret, har du sista chansen 
att kvalificera dig till mästare i personlig försäljning. Är du på god väg att få dina 
premier?

BRoNSMeDALJ

När du uppnår 1 000 personliga PV under det sista kvartalet av kvalifice-
rings året 2007/08 (juni–augusti) får du en lädermapp.

SiLVeRMeDALJ

När du uppnår 2 500 personliga PV under den andra hälften av kvalifice-
ringsåret 2007/08 (mars–augusti) får du en digitalkamera.

GuLDMeDALJ

När du uppnår 8 000 personliga PV under kvalificeringsåret 2007/08,   
får du en BÄRBAR DATOR och ett erkännande i AMAGRAM™.

Alla som får medalj får även ett certifikat över sitt resultat.

oCH ... tänk på att när du uppnår BRONSMEDALJ under ett givet kvartal och har en 
konsekvent månatlig försäljning på 200 personliga PV (på ALLA produkter) under de 
sista månaderna av kvalificeringsåret får du en KoStNADSFRi FÖRNYeLSe!

Belöningar för den  
oberoende Amway-
affärsdrivaren 2007/08
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Är du mästare i personlig 
försäljning?

* De hälso- och skönhetsprodukter som ingår i programmet omfattar följande varumärken: NUTRIWAY™, ARTISTRY™, E. FUNKHOUSER™ 
NEW YORK, BODY SERIES™, SATINIQUE™, PROTIQUE™, HYMM™, TOLSOM™, GLISTER™, PETER ISLAND™, AMWAY BOUTIQUE™

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



Varje set innehåller en affisch vardera med följande Amway-varumärken:

AMWAY™, NutRiWAY™, NutRiWAY DouBLe X™, ARtiStRY™, ARtiStRY tiMe DeFiANCe™,  
e. FuNKHouSeR™ NeW YoRK, SAtiNique™, iCook™ och produkter till hemmet (SA8™, L.o.C.™ och DiSH DRoPS™)

Amway har tagit fram ett set med 10 varumärkesaffischer (84 x 59 cm), 
som kan ge dina möten, presentationer eller produktdemonstrationer ett 
professionellare uttryck.

Nu kan du alltid ha rätt affisch till hands

Det är mycket enkelt. När du hänger upp affischerna, skapar du en perfekt bakgrund 
till ditt arbete och dina besökare kommer genast att lägga märke till dem. Artikelnummer 104756

NU HALvA PRIsET!
för ett set med  

10 affischer

85,00 sEK 
endast

JUN 08
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Denna professionella kvalitetsväska till start-
paketet från Amway har fått en ny design 
och säljs från maj 2008.

Ny startpaketväska



Amway och 
Access Business 
Group är en del 

av koncernen 
Alticor Inc. som 

ägs av familjerna 
Devos och  
van Andel.

Access Business Group 
är den organisation 

som tar hand om  
Amways alla 

produkter i 80 länder 
över hela världen. 

viktiga aktiviteter på 
global nivå är:

• Forskning och 
utveckling

• Produktion
• Jordbruksaktiviteter 

• Logistik

Din distributionsservice.

statistik för 2007 för samtliga 15 
länder som betjänas av ERsc 

Produktsortiment 
ABG har ett expertteam som utarbetar 
prognoser, planering och kontroll. 
2007 uppnådde man ett produkturval på 
98,94 %. De 30 bäst säljande Amway-
produkterna uppnådde en urvalsnivå på 
99,77 %, vilket var en förbättring jämfört 
med 2006!

Produktivitetsnivåer
Man plockade över 2 miljoner paket, 1,5 
miljoner beställningar och nästan  
20 miljoner produkter!

Orderkvalitet
Alla servicecenter har avancerade ”plock-
lampsystem” och kontrollprocesser som  
garanterar en hög noggrannhet i plock-
ningsprocessen och behandlingen av 
beställningarna. 
2007 levererades i genomsnitt 99,75 % 
av alla varor utan fel eller skador (siffrorna 
baseras på information från ABO:erna).  

Orderdistribution
Som ABO får du en förstklassig 
leveransservice. 
Detta fantastiska resultat beror på ABG:s 
starka strategiska partnerskap med några 
av de ledande europeiska åkerierna inom 
branschen.

 

2007 uppnådde ABG en allmän 
servicenivå för leverans i tid på 99,1 %.
Med över 270 ERSC-/CESC-/EESC-
medarbetare som levererar förstklassig 
logistiksupport åt Amway kan du vara 
säker på att du och dina kunder alltid får 
samma höga och konstanta servicenivå 
– både i dag och i framtiden.
Mer information om ABG i Europa kan 
du få på: www.accessbusinessgroup.nl

Access Business Groups servicecenter  
står för all Amways logistikverksamhet.

15 europeiska länder (i rött) får sina 
Amway-beställningar packade och 
skickade via det europeiska regionala 
servicecentret (ERSC) som ligger i Venlo 
i Holland.

Länder som har sina egna distributions-
center eller ABG-servicecenter (i blått),  
får leveranser från ERSC. Det central-
europeiska ABG-servicecentret (CESC),  
som ligger i Pruszkow (Polen), distri-
buerar till den polska, tjeckiska och 
slova  kiska marknaden. Det östeuropeiska 
ABG-servicecentret (EESC) i Budapest 
(Ungern) distribuerar till Ungern och 
Slovenien och kommer i framtiden även 
att leverera beställningar till de övriga 
Balkanländerna.

JUN 08
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Unik konsistens inte bara  
på grund av ingredienserna …

Så här går det till:
Processens främsta syfte är att bevara en konstant temperatur 
under hela blandnings- och påfyllningscykeln. Den idealiska 
temperaturen är i själva verket mycket högre än den som 
normalt används vid framställning av produkter och här ställdes 
teamet inför stora utmaningar. Många av ingredienserna är 
värmekänsliga och kan skadas om de upphettas för mycket.  
Ett ingenjörsteam arbetade därför i flera månader på att avgöra 
vilken värmenivå som var den optimala, så att krämen skulle 
få rätt känsla utan att ingredienserna tog skada. Det var också 
viktigt att man bevarade den rätta temperaturen hela vägen från 
det att ingredienserna blandades tills dess att krämen hälldes på 
burkarna. Ingenjörerna löste problemet genom att producera 
små partier som hälldes på burkarna direkt. De små partierna 
vägs för hand och den optimala temperaturen bevaras noga i 
varje steg i påfyllningsprocessen. Genom att bevara den optimala 
temperaturen i små partier har ARTISTRY Crème LuXury fått 
en fyllig och lyxig konsistens som saknar motstycke i de övriga 
ARTISTRY-produkterna.

ARTISTRY™ Crème LuXury liknar inte någon annan kräm vi har skapat. Vi söker 
ständigt efter nya sätt att förbättra våra produkter på, allt från hur förpackningen 
ser ut, till vilka ingredienser vi använder och hur burken fylls på. Arbetet med att 
framställa en fyllig och lyxig kräm var en stor utmaning för de ingenjörer som 
arbetar med ARTISTRY-produkterna. Ingenjörerna har utvecklat en unik process 
i 87 steg för att skapa de minsta krämpartiklar vi någonsin har framställt. De små 
partiklarna ger ARTISTRY Crème LuXury en fast och mjuk känsla och gör att 
krämen absorberas helt av huden. Processen kallas mikrostrukturframställning.

ARtiStRY Crème LuXury-berlock   
SÄLJS Nu endast under en begränsad period*  
 
Detta vackra och mångsidiga smycke liknar förpackningen till ARTISTRY Crème 
LuXury som har formgivits av Olivier Van Doorne. Berlocken kan användas som 
nyckelring eller på handväskan, och ger dig en bra inledning till ett samtal med dina 
kunder.
 
Antalet är begränsat, så beställ din berlock redan i dag.
Artikelnummer 105564
* Säljs mellan den 1 juni och den 31 augusti
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Skandinaviska kvalificeringar

SILVER PRODUCER FEBRUARI

sami Hartikka, Finland
seija välimäki, Finland
Kirsti Patila, Finland
Aina & Lars Johansson, Sverige
Lotta sterner & sara Olsson, Sverige

PLATINUM 
FEBRUARI

”Lyckan kommer inte om du 
bara sitter och väntar på den. 
Du måste förverkliga dina 
drömmar. Vill du förändra ditt 

liv måste du förändra dig själv. Utnyttja livet till något som 
varar längre än ditt liv.”

PLATINUM 
FEBRUARI

”Recept: Värm upp det du 
brinner för, strö över lite 
engagemang och vilja att 
hjälpa andra. Låt det svalna 

med hjälp från din upline, vispa sedan ner en positiv inställning 
och låt det sjuda med tålamod. Smaksätt med FRAMGÅNG!  
Vi vill tacka vår upline som har förmedlat det här receptet.”

Tuula-Riitta & Petri Koivisto Finland

Kirsti Patila
Elsi Tammisto

Nina Johanna Kivelä
Maria Kielo De Valenzuela

Tiina & Björn Lagerström

18 % FEBRUARI

Tarja & Erik Ojala
Päivi & Tero Sallinen
Anne & Arto Peurala
Arja & Jaakko Tuominen
Päivi Huhtonen

Heli & Henry Valanne
Elina Ala-Kulju & Timo Laihonen
Heidi Taavitsainen
Eva-Lotta Broberg
Lennart Häll

Mats Fried & Annie Wahl Fried
Susanne & Christer Haidgard
Annika Engvall & Björn Allberg
Tommy & Christina Valja

15 % FEBRUARI

Heli & Jouni Haapamäki Finland
– egen företagare & inventerare

PLATINUM 
FEBRUARI

”Vi är evigt tacksamma för 
Amways affärskoncept, som 
tillsammans med ett fantas-
tiskt utbildningssystem samt 

lagarbete gör det möjligt för oss alla att uppnå våra livsmål. 
Tro på dig själv!”

Johnny Backman & Elvira Backman-Gutig Finland

carola Winqvist & Juha valtonen Finland

GOLD PRODUCER 
FEBRUARI

Nina Kaartoaho Finland

GOLD PRODUCER 
FEBRUARI
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NU ÄR 
RONALDINHO  

HÄR!

Den 28 februari höll Amway Global  
Marketing en presskonferens i spanska 
Barcelona för att presentera den 
idrottsutövare som har blivit ny medlem  
i TEAM NUTRIWAY™, Ronaldinho  
– en fotbollspelare i världsklass.

Barcelona (28 februari 2008) – fotbolls-
stjärnan Ronaldinho tar emot sin nya 
”spelartröja” av Candace Matthews, Chief 
Marketing Officer, Amway Global Marke-
ting. I dag har Ronaldinho offentliggjort 
ett meddelande om att han har ingått ett 
globalt avtal med NUTRIWAY. 

Presskonferensen med Ronaldinho var 
en enorm succé! Det var första gången 
på över sex månader som Ronaldinho 
talade inför pressen, så även de stora 
medierna som CNN deltog aktivt. 

Ronaldinho är mycket glad över att vara 
en del av TEAM NUTRIWAY och över 
att använda NUTRIWAY-produkterna. 
Han tror på TEAM NUTRIWAYs filosofi 
om att utnyttja sin naturliga potential. 
Förutom att vara medlem i TEAM 
NUTRIWAY utnämndes Ronaldinho även 
till NUTRIWAYs globala talesman för 
Amways ”One by One”-kampanj för 
barn och det firades genom att Amway 
Europe skänkte 700 000 euro till 
UNICEF. Detta partnerskap bygger på  
en gemensam önskan om att hjälpa barn 

att få ett bättre liv. Efter att ha besvarat 
frågor från pressen fick Ronaldinho  
träffa utvalda ABO:er som hade bjudits  
in till detta speciella evenemang i 
Barcelona.

NUTRIWAY* är världens ledande varu märke för 
vitaminer, mineraler och kost tillskott (baserat på 
försäljningen 2006 som dokumenterats av under-
sökningar genomförda av Euromonitor Inter natio nal).  

* NUTRIWAY är varu märket för vitamin-, mineral- och 
kosttill skott i Skandinavien.

din verksamhet10



JUN 08

Presskonferensen utgjorde även 
startskottet för andra evenemang 
i Europa.

Den 29 februari och den 1 mars 
– även detta i Barcelona – hade 
Amway en monter på Barcelona 
Expo. Det var ett mycket fram-

gångsrikt sätt att introducera 
Amway, NUTRIWAY-varumärket 
och TEAM NUTRIWAY på för 
besökarna. 

Vid maratonloppet i Barcelona 
söndagen den 2 mars hade 
Amway även ett VIP-tält vid 

start- och mållinjen. Jordi Marin 
som arbetar som Branch Manager 
i Amway Spanien och Robert 
Tully som är Supervisor Guest 
Relations på Center for Optimal 
Health deltog i maratonloppet 
och bar tröjor med Amways och 
NUTRIWAYs logotyper.

PROGRAMMET 2008 FÖR våRA IDROTTsUTÖvARE

AsAFA POWELL
1 juni ISTAF 2008  Berlin, Tyskland
6 juni Bislett Games  Oslo, Norge
8 juni Prefontaine Classic  Eugene, Oregon, USA
27–29 juni Jamaican Olympic Trials Jamaica, Jamaica
11 juli Golden Gala  Rom, Italien
22 juli DN Galan  Stockholm, Sverige
25–26 juli  Norwich Union  London, Storbritannien
29 juli Herculis Monaco, Monaco
15–25 augusti OS 100 m – 15 och 16 augusti
  4 x 100 m 
  – 21 och 22 augusti
29 augusti Weltklasse Zürich  Zürich, Schweiz
31 augusti Norwich Union  Gateshead, Storbritannien
2 september Athletissima  Lausanne, Schweiz
5 september Mem Van Damme  Bryssel, Belgien
7 september Meeting di Rieti  Rom, Italien
13–14 september World Athletic Finals Tyskland
17 september Pedro’s Cup Polen
25 september Korea Grand Prix Daegu, Korea
30 september Shanghai Grand Prix Shanghai, Kina

LIU XIANG
Juni New York GP New York, USA
8 juni Prefontaine Classic Eugene, Oregon, USA
21 augusti OS i Peking Peking, Kina

sANYA RIcHARDs
1 juni  ISTAF  Berlin, Tyskland
6 juni  Bislett Games  Oslo, Norge
8 juni Pre Fontaine  Eugene, Oregon, USA
27 juni–6 juli  Olympic Trials  Eugene, Oregon, USA

Förutom 
Ronaldinho är de  
övriga medlem
marna i TEAM 
NUTRIWAY …

1. AsAFA POWELL
som har satt världsrekord  
på 100 meter  
– världens snabbaste man  

2. LIU XIANG
som har världsrekordet på  
110 meter häck

3. sANYA RIcHARDs
som blev världens snabbaste 
kvinna 2006 

 
Följ deras resultat från tidigare 
tävlingar eller sätt samman en 
grupp som kan övervaka deras 
lopp vid något av dina lokala 
möten.

För att motivera och inspirera det globala samfundet till att 
uppnå optimalt välbefinnande sponsrar NUTRIWAY några av 
världens mest motiverande och inspirerande idrottsutövare. 
När du hejar på dem, så hejar de på dig.

din verksamhet 11
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våRA BÄsTA KURPRODUKTER 
TILL ANsIKTE OcH KROPP

Har dina kunder problem med oren hud? Fina linjer? Skadat hår? Sådana problem kräver extra vård 
och det är just vad du får med de supereffektiva kurprodukterna från AMWAY™.

observera att Amway inte säljer strandväskan. 
** erbjudandena gäller t.o.m. den 30 juni 2008

GÖR DINA FÖTTER 
vAcKRA INFÖR 

sOMMAREN!
ARtiStRY™ fotvårdsserie
Visa dina vackra sommarfötter  
på stranden!
ARTISTRY fotvårdsserie innehåller en 
uppfriskande blandning dofter, t.ex.  
mandarin, lime och gröna äpplen i 
kombination med en lindrande doft 
av lavendel, mynta, galbanum och ros 
tillsammans med en frisk doft av havsbris  
med en antydan av svärdslilja, melon  
och persika.

ARTISTRY exfolieringskräm (125 ml) 
och ARTISTRY fotbalsam (125 ml)
Artikelnummer 101814

vAcKERT OcH 
RENT HåR MED EN 

FANTAsTIsK LYsTER  
SAtiNiquetM Colour Care
Förlänger och intensifierar hårfärgen 
och gör håret extra blankt.
Produkterna i SATINIQUE Colour Care 
System skyddar hårfärgen mot faktorer 
som kan verka harmlösa, såsom schampo, 
fluorescerande ljus och solljus.

SATINIQUE Colour Care Shampoo
Artikelnummer 102674 – 300 ml

SATINIQUE Colour Care Conditioner
Artikelnummer 102675 – 250 ml 

SATINIQUE Colour & Heat Protector Spray 
Artikelnummer 102676 – 220 ml

Få sOMMARFRÄscH 
HUD

ARtiStRY SPA Collection
Njut av den rogivande och fräscha 
doften av röd grapefrukt.
Skäm bort dina kunder med ARTISTRY 
SPA COLLECTION. Med dessa 
spainspirerade produkter får du intensiv 
hudvård i lugna omgivningar i hemmet.

Spola bort stressen med  
ARTISTRY Foaming Body Wash
Artikelnummer 100776 – 200 ml

Få en silkeslen och slät hud med 
ARTISTRY Sugar Scrub 
Artikelnummer 100777 – 375 ml

Bevara fukten i huden med  
ARTISTRY Moisture Souffle
Artikelnummer 100778 – 200 ml

sOL OcH sOMMAR 
– sKYDDA DIN HUD!

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

• Produktetiketten har ändrats efter en 
EU-rekommendation, men PETER ISLAND 
solkräm innehåller fortfarande UV-A- och 
UV-B-skydd. Solfaktorn anger nivån på 
UV-B-skyddet och den nya UV-A-symbolen 
anger att produkten även innehåller UV-A-
skydd.

BORT MED 
ORENHETERNA!

 

ARtiStRY Blemish Control
Många kvinnor och män har problem med 
orenheter i huden. ARTISTRY Blemish 
Control inne   håller salicylsyra som är känt 
för sin effektiva verkan mot orenheter. 
Produkten vårdar och rengör huden och 
förebygger orenheter så att din hud ser 
vacker och klar ut. Appliceras direkt på det 
angripna området två gånger dagligen 
(eller oftare om det är nödvändigt) – då 
uppnår du bäst resultat.
Artikelnummer 0176 – 15 ml

sUPERERBJUDANDE!
KÖP PETER IsLAND™ sOLKRÄM 
MED sOLFAKTOR 30 – så FåR DU 
PETER IsLAND AFTERsUN- 
LOTION HELT GRATIs! sÄRsKILT 
ARTIKELNUMMER 106952**

sUPERERBJUDANDE! 
KÖP ARTIsTRY PORE cLEANsING 
MAsqUE OcH ARTIsTRY BLEMIsH 
cONTROL, så FåR DU 20 % 
RABATT På BåDA PRODUKTERNA. 
sÄRsKILT ARTIKELNUMMER 
106951**
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sÄLJARGUMENT
ARTIsTRY Pore cleansing Masque

 Hjälper till att reglera talgansamlingen på hudens yta så att huden inte  • 
ser blank och fet ut

ARTIsTRY Blemish control
Unik oljefri gel som har en kylande och lindrande effekt på huden utan att  • 

 torka ut den

JUN 08

sÄLJARGUMENT

PeteR iSLAND solkräm med 
solfaktor 30

 Vattenfast produkt som ger effektivt • 
skydd även när du badar
 PETER ISLAND solkräm innehåller • 
både UV-A- och UV-B-skydd  
 

PeteR iSLAND aftersun-lotion
 Motverkar flagning och tillför  • 
huden fukt
PETER ISLAND  • 

 aftersun-lotion kan  
 ha ett vitt eller  
 blått lock

Köp PETER ISLAND solkräm med solfaktor 30 – så får du  
PETER ISLAND aftersun-lotion helt utan kostnad.*

SPECIALERBjUDANDE, ARTIKELNUMMER 106952

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

Här får du några goda råd om hur du kan skapa en god interaktion 
med kunden så att du garanterat får en bra försäljning.

Lär känna produkterna och deras egenskaper. • Lär känna alla   
 produktegenskaperna och ta reda på hur produkten kan hjälpa kunden

 • sälj fördelarna, inte produkten. Visa din entusiasm när du beskriver produktens 
egenskaper  
 • Ha alltid en positiv inställning. Kom ihåg att kunden uppskattar ditt arbete

Från den 5 maj kan du köpa broschyren med erbjudanden för maj och juni 
som innehåller de erbjudanden vi har presenterat här och mycket mer. Säljs i 
10-pack. Artikelnummer 231497

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

Informera dina kunder om  
dessa fantastiska erbjudanden och 

använd säljargumenten till att bygga 
upp din Amway-verksamhet.

Nyckeln till en  
bra försäljning

sÄLJARGUMENT
BODY sERIEs deodorant och 
antiperspirant spray

 Ger upp till 24 timmars  • 
skydd mot dålig lukt och  
48 timmar skydd mot fukt  

BODY sERIEs upp-
friskande duschgel

 Sköljs bort helt och • 
lämnar inga tvålrester 
på huden eller i 
duschkabinen

Köp BODY SERIES™ deodorant 
och antiperspirant spray och 
BODY SERIES uppfriskande 
duschgel till ett helt fantas tiskt 
pris – du får 15 %  
rabatt på båda 
produkterna.*

SPECIALERBjUDANDE, ARTIKELNUMMER  

106953

sÄLJARGUMENT

AMWAY italiensk pasta
 Långsam torkning vid konstant • 
temperatur

AMWAY pastasåser, tomat & 
basilika

 Klart på några minuter• 

AMWAY da carapelli ekstra 
jungfruolivolja

Utvecklad speciellt för Amway i   • 
 samarbete med Carapelli Firenze – en  
 ledande italiensk producent av   
 exklusiva kvalitetsprodukter

Du får 25 %  
rabatt   
när du köper  
AMWAY italiensk  
pasta, AMWAY  
pastasåser, tomat &  
basilika och AMWAY da 
Carapelli extra jungfruolja.*

SPECIALERBjUDANDE, ARTIKELNUMMER 

106950

Köp ARTISTRY Pore Cleansing Masque  
och ARTISTRY Blemish Control, så får du  
20 % rabatt på båda produkterna.*

SPECIALERBjUDANDE, ARTIKELNUMMER 106951
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Så här skapar du en perfekt look och ökar din 
försäljning med ARTISTRY™ Eye and Cheek Colours
Använd följande råd när du ska hjälpa kunderna att välja och använda 
ARTISTRY Eye and Cheek Colours.

Hur ska jag göra för att 
ARtiStRY eye Colour ska 
hålla så länge som möjligt?

Innan du applicerar din ARTISTRY 
Eye Colour, kan du ”grunda” 
ögonlocket med lite ARTISTRY 
Enhancing Concealer eller 
ARTISTRY Loose Translucent 
Powder. Då håller ögonskuggan 
mycket längre och färgen 
framhävs bättre. 

Hur applicerar jag rouget 
mer precist?  

När du applicerar ARTISTRY 
Cheek Colour, ska du använda 
den platta sidan av borsten i 
stället för spetsen. Den tekniken 
ger dig ökad kontroll och gör  
att du kan bygga upp färgen  
steg för steg.

Ögonens form
Om ögonen sitter nära varandra, bör färgen  • 
koncentreras kring den yttre delen av ögon-
locket.
Om ögonen sitter långt från varandra, bör • 
färgen koncentreras kring den inre delen av 
ögonlocket. 
Om du har små ögon och vill att de ska se • 
större ut, kan du lägga en ljus ögonskugga på 
hela ögonlocket. Markera den yttre ögonvrån 
med en ögonpenna och tona ut färgen noga. 
Det gör att ögat ser bredare ut. 

VANLiGA FRÅGoR

Korrekt applicering  
av rouge   
När du applicerar ARTISTRY Cheek Colour, ska 
du använda den platta sidan av borsten i stället 
för spetsen. Den tekniken ger dig ökad kontroll 
och gör att du kan bygga upp färgen steg för 
steg.

Du kan pudra ansiktet med ARTISTRY Translucent 
Powder, för att rouget inte ska bli ojämnt.
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Ge din Amway-verksamhet en kick i  
sommar med NUTRIWAY™-produkter  

för en aktiv livsstil
De nya sortimentet NUTRIWAY-produkter har utvecklats för alla som vill utnyttja sin fulla potential. Antingen du motionerar  

regelbundet eller har en hektisk vardag finns det en produkt för den aktiva livsstil som passar dig.

* Red Orange Complex 
är ett varumärke som 

tillhör Bionap S.r.l.

KOMMER SNART!
NUTRIWAY sportflaska
Utvecklad särskilt för NUTRIWAY FITH20 och 
NUTRIWAY STRIVE+. En elegant och praktisk 
sportflaska med ett invändigt fack för förvaring  
av NUTRIWAY STRIVE+- och NUTRIWAY  
FITH20-förpackningarna.

Artikelnummer 400855

NUTRIWAY FITH20™  
Antioxidant Enhanced Drink Mix

ANvÄNDNING
Ta 1–2 förpackningar om  • 

 dagen
Blanda en förpackning med  • 

 5 dl vatten

MÖJLIGA 
ANvÄNDARE
I första hand:  
Kvinnor med en stressig vardag
I andra hand:   
Män med en stressig vardag

NutRiWAY FitH20 
Artikelnummer 103786 – mandarin  

Kartong med 20 förpackningar à 6 g

Det KoMMeR eN NY SMAKVARiANt i JuLi 2008 
Artikelnummer 103787 – persika 

Kartong med 20 förpackningar à 6 g

VAtteN tiLL DeN DAGLiGA 
MotioNeN

Tillför kroppen mer vätska och näring när 
du är aktiv. Ett gott alternativ till juice, läsk 
och andra drycker med ett lågt innehåll av 
kalorier och kolhydrater.

NUTRIWAY STRIVE+™  
Isotonic Drink Mix

NutRiWAY StRiVe+
Artikelnummer 103788 – grapefrukt  

Kartong med 20 förpackningar à 30 g

Det KoMMeR eN NY SMAKVARiANt i JuLi 2008
Artikelnummer 103789 – multifrukt  

Kartong med 20 förpackningar à 30 g

eN DeL AV Det Att VARA  
eN SuND iDRottSutÖVARe

Hjälper kroppen att skydda sig själv under 
fysisk aktivitet, skyddar mot uttorkning 
och ersätter snabbt de näringsämnen 
som går förlorade när du tränar intensivt. 
En produkt som ger extra vätska och 
innehåller Red Orange Complex™*.

ANvÄNDNING
 Ta en förpackning om dagen• 

  Om du vill ha en isotonisk  • 

dryck, ska du blanda en   
förpackning med 4 dl vatten.  
Används när du tränar länge  
eller intensivt
Om du vill ha en hypotonisk  • 

 dryck, ska du blanda en  
 förpackning med 5 dl  
 vatten.   

Används när du tränar kortare  
tid eller mindre intensivt

MÖJLIGA 
ANvÄNDARE
I första hand:   
Män som är mycket fysiskt aktiva
I andra hand:  
Kvinnor som är mycket fysiskt 
aktiva

JUN 08
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Håll dig frisk och  
må bra i sommar

Det är viktigt att du får i dig tillräckligt med vätska för 
att uppnå optimalt välbefinnande året runt, men under 
de varma sommarmånaderna är det ännu viktigare.

När du dricker gott kvalitetsvatten utan föroreningar 
och bakterier kan du:

•  Förbättra energinivån

•  Förbättra din koncentrations- och reaktionsförmåga

•  Undvika uttorkning

•  Få slätare, mjukare och smidigare hud och minska rynkorna

•  Få hjälp att gå ner i vikt

•  Avlägsna gifter och avfallsprodukter från kroppen

Visste du att ...
Om du känner dig törstig  

är kroppen redan uttorkad.  
En genomsnittlig person  

bör dricka åtta glas vatten  
om dagen*.

JUN 08
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Påminn dina kunder om att de ska komma ihåg att kontrollera det 
elektroniska övervakningssystemet på sitt eSpring Water Treatment 
System. Systemet kontrollerar hur länge och hur mycket systemet 
används och informerar dig om när filterbehållaren ska bytas. När 
filtret ska bytas kommer du förutom att se ett blinkande medde-
lande även att höra ett pipande ljud.

För att säkerställa att dina kunder får det förväntade resultatet 
av sitt eSpring Water Treatment System, ska filterpatronen 
bytas ut en gång om året eller när den har filtrerat 5 000 liter 
vatten, beroende på vattenförbrukningen.

på eSpring Water treatment-filter

Mer information hittar du i AMAGRAM™. eSpring Water treatment System och NSF international  

eSpring Water Treatment System var det första vattenbehandlingssystemet för installation i privata hem som certifierades av NSF 
International, som är en av världens ledande experter på vattenbehandling. Systemet uppfyller tre viktiga kvalitetsstandarder. I den här 
artikeln kan du läsa mer om NSF International och om hur denna certifiering kan hjälpa dig att maximera din eSpring-verksamhet.

Med eSpring Water Treatment System får du renare och klarare vatten som smakar bättre 
– varje dag. Det avlägsnar effektivt över 140 potentiellt hälsofarliga ämnen och eliminerar 
mer än 99,99 % av potentiell sjukdomsalstrande vattenburna bakterier och virus i 
dricksvattnet. 

De viktigaste säljargumenten
•  Det är lätt – eSpring Water Treatment System kan monteras på de flesta standard-

kökskranar och kan placeras på eller under diskbänken så att den inte syns
•  Det är ekonomiskt och miljövänligt – ett eSpring-filter kan behandla 5 000 liter 

vatten direkt från vattenkranen, därmed använder du färre flaskor och behållare
•  Det är praktiskt – vatten direkt från vattenkranen
•  Det är bra för dig – eSpring Water Treatment System använder patenterade tekniker 

och minskar potentiella hälsofarliga ämnen, men bevarar nästan 100 % av de gynn-
samma mineralerna, t.ex. kalcium, i vattnet

   eSpring Water Treatment System med befintlig kran Artikelnummer 100188
   eSpring Water Treatment System extra utrustning för befintlig kran Artikelnummer 100189

eSpring™ Water treatment System

Visste du att ...
Ett eSpring-filter kan  

behandla vatten för en  
familj på sex personer  

under ett helt år.

SPARA 10 % under hela juni 2008 

 *  Du kan uppmana dina kunder att läsa mer på www.eSpring.com. På den här webbplatsen hittar du detaljerad och 
nyttig information samt intressanta fakta, inte bara om eSpring Water treatment System utan även om vatten i 
allmänhet. För att hjälpa kunderna att beräkna hur mycket vatten de bör dricka i sommar, kan du visa dem verktyget 
för beräkning av vattenintaget.

produkt 17
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Amway  
och miljön
På Amway intresserar vi oss inte bara för hur de 
ingredienser vi använder i våra NUTRIWAY™-
produkter odlas, utan även hur vi utnyttjar dem  
på bästa sätt.

Nutrilite Health institute, Centre for optimal Health och Scientific Advisory Board 
sysselsätter mer än 1 000 medarbetare över hela världen som arbetar med optimalt 
välbefinnande. Via avancerad forskning och moderna utbildningsprogram samt ett 
globalt samarbete med forskare, undervisare och institutioner inspirerar Nutrilite 
Health Institute i Kalifornien enskilda personer till att hjälpa sig själva och andra att 
leva hälsosammare.

På Nutrilite Health Institute har vi alltid 
vetat att vi får de bästa kosttillskotten 
genom att använda de bästa växterna.  
I arbetet med att odla de bästa växterna 
har vi utvecklat ett av branschens mest 
omfattande naturliga jordbruk.

Växterna till kosttillskotten från 
NUTRIWAY odlas med hållbara odlings-
metoder. I stället för att använda skadliga 
pesticider, herbicider och konstgödning 
låter vi naturen göra jobbet.

De odlingsmetoder som används vid 
framställningen av ingredienserna till 
NUTRIWAY-produkterna är dyrare och 
kräver mer arbetskraft än traditionella 
odlingsmetoder, men fördelarna är också 
större.

Genom att fokusera långsiktigt i stället 
för bara på vinsten kan vi producera 
friska skördar år efter år utan att förstöra 
jorden och miljön.

NutriCert är ett certifieringsprogram för jordbruket. Här 
analyseras jordbruken för att säkerställa att de levererar 
växtmaterial som uppfyller Nutrilites odlingsfilosofi. 

Nutrilite samarbetar som en del av NutriCert-programmet 
med alla jordbruken för att hjälpa dem att följa de naturliga 
odlingsmetoderna.

NutriCert-programmet baseras på fem huvudprinciper: 

Växling mellan grödor och vegetation, sunda 
jordbearbetningsmetoder, ingen förorening av jorden 
eller miljön, standarder för grundlig kvalitetskontroll samt 
uppbyggnad av en sund social miljö runt jordbruket.

NUTRIcERT-PROGRAMMET

JUN 08
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uPPDAteRAD WeBBPLAtS
Vi har uppdaterat webbplatsen för ”Home Care Ingredients”. 
Den nya webbplatsen har nu blivit användarvänligare så att du 
och dina kunder snabbare och enklare kan hitta information om 
produktingredienserna. Gå in på www.amway-europe.com  
och följ länken till ”Home Care Ingredients”.

NYTT FOKUS PÅ  
PRODUKTER FÖR HEMMET
I affärsavsnittet i AMAGRAM™ kommer vi framöver att 
publicera en ny, fast artikel. Varje månad beskriver vi ett 
varumärke eller en produkt till hemmet så att du kan bygga 
upp en framgångsrik Amway-verksamhet med produkter 
för hemmet.

JUN 08
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På NUTRIWAY™ Brand Centre  
får du veta mer om fördelarna 
med naturliga odlingsmetoder

Gå in på www.amivo.se och fortsätt till 
NUTRIWAY Brand Centre där du hittar 
vår nya sektion om odlingsmetoder.

Nutrilite odlar sina växter på egna 
jordbruk som alla drivs med miljövänliga 
och hållbara metoder.

Här får du intressant information om 
våra fyra Nutrilite-gårdar i delstaterna 
Kalifornien och Washington i USA samt 
i Ubajara i Brasilien och Jalisco i Mexico. 
Läs mer om NutriCert-programmet 
och få information till dig själv och dina 
kunder om fördelarna med de naturliga 
odlingsteknikerna som gör NUTRIWAY-
produkterna unika jämfört med 
konkurrenternas.
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08Amwayexpo
Amway Expo är ett endagsevenemang 
som varje år arrangeras av Amway i vart 
och ett av de nordiska länderna. Här får 
du information om årets Amway Expo.

Danmark: 17 augusti
Vejle: Musikteatret Vejle

Norge: 23 augusti
Oslo: Thon Hotel Oslofjord, Sandvika

Finland: 20 september
Tammerfors: Tampere-talo

Sverige: 27 september
Södertälje: AXA Sports Center

Du kan beställa biljetter hos din upline-
Platinum eller från Amway Sverige.

Här är några kommentarer från ABO:er 
som har besökt Amway Expo tidigare år.

20 din verksamhet

Bente & Uni Danyar, Danmark
Varför är det viktigt att ta med 
nya ABO:er och andra intresserade  
personer till Amway Expo?

Vi anser att det är en riktigt bra idé att 
ta med nya ABO:er till Amway Expo, ef-
tersom Expo förmedlar ett professionellt 
intryck av Amway och av de produkter 
Amway marknadsför. De professionella 
och kompetenta personerna som utbil-
dar i de olika Amway-varumärkena ger 
nya ABO:er ett värdefullt, trovärdigt och 

visuellt intryck av det som de kan bli en 
del av. 

Genom att ta med intresserade personer 
till Amway Expo har vi fått både nya kun-
der och nya ABO:er. Dessutom har vi up-
plevt att några av våra kunder som endast 
är intresserade av att köpa produkter har 
blivit ivriga talesmän för våra produkter 
och därmed goda ambassadörer ute i 
sitt nätverk – och det har givit upphov till 
både ny försäljning och merköp.

Vilka är era bästa minnen från Am-
way Expo?

Vårt bästa minne har vi från ett Amway 
Expo, där några av våra ABO:er provade 
ARTISTRY makeup, två ABO:er fick en 
uppseendeväckande EFNY-makeup och 
några andra fick tips om snabb hårstyling. 
När vi efteråt gick vi ut och åt, lade de 
andra gästerna i restaurangen uppenbart 
märke till oss där vi satt i festliga kläder 
med fin makeup och stylat hår. 

Vår grupp bestod av både unga och äldre 
människor med olika nationaliteter och 
religioner samt av rörelsehindrade perso-
ner. Sammansättningen gjorde att män-
niskorna runt omkring oss blev nyfikna 
på hur så olika människor kunde sitta 
tillsammans och ha en sådan gemens-
kap. Flera av oss blev kontaktade av de 
andra gästerna som ville veta vilka vi var 
och vad vi gjorde, och det gav oss några 
potentiella ABO:er. För Uni och mig var 
det mycket roligt att uppleva hur vår Am-
way-verksamhet kunde skapa värde och 
en gemenskap utöver det vanliga på ett 
sätt som andra människor lägger märke 
till. 

Det visade oss att Amway är mer än en 
bra verksamhet – det är en affärsgemens-
kap utan gränser.
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Annelie Berg á Deild & Gunnleif á Deild, sverige
Varför tycker ni att det är givande att besöka Amway 
Expo? 

Amways sortiment är mycket stort. Det är värdefullt att uppgradera 
produktkunskaperna och ta del av de professionella utbildningarna.

Vi utbildar oss själva samtidigt som nya och potentiella ABO:er 
kan följa med och se med egna ögon.

Varför är det bra att ta med nya och potentiella ABO:er till 
Amway Expo? 

Här har vi möjligheten att visa upp ALLT, och det är impon-
erande!

Fantastiska produkter; givande, professionella utbildningar; Amways 
personal som ger ALLT; ABO:er med stora verksamheter som  
generöst delar med sig av sina erfarenheter.

tonny & Maggan edvinsson, Sverige
Varför tycker ni att det är givande att besöka Amway 
Expo? 

Ett besök vid AMWAY expo ger dig en proffisionell presentation av 
produktsortimentet och Du får ett mycket större perspektiv på din 
affärsverksamhet. Roligt, spännande och lärorikt.

Varför är det bra att ta med nya ABO:er och prospekts till 
Amway Expo? 

Det är alltid lättare att ta med sig buffelhjorden till vattenhålet än att 
försöka bära vatten till alla!
Ett besök vid expo kommer att ge ditt prospekt en känsla och tro på 
verksamheten som är långt större än vad du som enskild ABO kan 
förmedla. De får utbildning av experter och få svar på sina frågor.

Marianne & Kurt Grop, Finland
Varför anser ni att det är viktigt att delta på Amway Expo? 

Alla får möjlighet att prata med Amway s experter och se, smaka 
och lukta på nya och gamla produkter. Det är särskilt viktigt när det 
gäller färgerna på makeupprodukterna.

Som upline är det viktigt att du är där, om du vill att din downline 
och potentiella ABO:er ska komma.

Det är också viktigt att träffa Amways personal och andra män-
niskor som tänker på samma sätt som du. För oss betyder det 
mycket att vi vet vem vi pratar med när vi ringer till Amway.

Vilken betydelse har det här evenemanget för nya och po-
tentiella ABO:er?

Amway Expo ger alla en fantastisk möjlighet att se hela produktsor-
timentet och få höra experternas svar på alla frågor. Det är viktigt att 
visa hur många produkter det finns, och att Amway faktiskt erbjuder 
mer än bara tvål som många nya kontakter ofta tror.

Tom Egil & Gry Nora Johnsen, Norge
Varför anser ni att det är viktigt att delta på Amway 
Expo? 

Först och främst är det bra att det vi jobbar med presenteras på 
ett så professionellt sätt som på Amway Expo. Här får vi se alla 
produkter, träffa alla anställda och så förstås vara med på produk-
tutbildningarna.

Vi får se alla produkter ”live”, vi lär oss nya saker varje gång och 
vi får möjlighet att utbyta erfarenheter med andra nöjda Amway-
användare.

Vi upplever även hur seriöst Amway arbetar och detta skapar try-
gghet för många. Men tänk på att du måste vara där själv om du 
ska visa något. Det handlar om att föregå med gott exempel.

Vilka är era bästa minnen från Amway Expo?

Alla Expo lockar fram speciella minnen, eftersom vartenda Expo 
har sin egen stil och sitt eget uttryckssätt. Därför bör man vara 
med varenda gång!

Vi ses på Expo!
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Direkthandelsbranschen lokalt   
– och i resten av världen

Som vi har skrivit tidigare betyder det mycket för Amway att vara 
medlem i relevanta branschföreningar. Det är viktigt för oss att 
arbeta för en bättre förståelse för och accepterande av branschen 
som helhet. Det gäller både i samarbetet med olika intressegrupper 
och intresseföreningar, men även i hög grad på det politiska planet. 
På grund av de lagar som antas i riksdagen samt de möjligheter och 
den utveckling som pågår i Europa måste vi i hög grad också tänka 
globalt. Därför är de lokala direkthandelsföreningarna medlemmar i 
både Federation of European Direct Selling Associations (FEDSA) 
och World Federation of Direct Selling Associations (WFDSA). 

Vad är FeDSA?
FEDSA står för Federation of European Direct Selling Associations 
(den europeiska direkthandelsföreningen). Det är en ideell internatio-
nell branschförening som grundades 1968 av fem nationella direkt-
handelsföreningar. FEDSA har sitt huvudkontor i Bryssel i Belgien.

FEDSA representerar direkthandelsbranschen i Europa, marknadsför 
branschens fördelar och arbetar för att stärka branschens erkän-
nande som en viktig, pålitlig och dynamisk distributionskanal. 
Direkthandel är en distributionskanal som består av direktkontakt 
mellan direktsäljaren och konsumenten.

FeDSA:s regler
I oktober 1982 antog direkthandelsföreningarna (DSA) i 12 
europeiska länder ”Principer om ett etiskt uppträdande för direkt-
handelsbranschen i Europa”. Genom att anta dessa principer blev 
direkthandelsbranschen en föregångare inom självreglering som vid 
den tiden var något helt nytt. Detta första initiativ till självreglering 
banade väg för mer konkreta initiativ och 1995 antog FEDSA 
”European Codes of Conducts for Direct Selling” som har ändrats 
flera gånger sedan dess.

Syftet med de europeiska etiska reglerna för direkthandel är att 
skydda och tillmötesgå konsumenterna och direktsäljarna samt 
främja en rättvis konkurrens inom ramarna för en oberoende 
verksamhet. Reglerna fungerar dessutom som ett medel för att 
avgöra reklamationsärenden, och de administreras av en oberoende 
förvaltare som utnämns av var och en av de nationella direkthandels-
föreningarna.
Varje direkthandelsförening har utarbetat ett nationellt etiskt regelverk 
som minst innehåller de standardbestämmelser som finns i de 

europeiska etiska reglerna. Föreningarna kan använda och utfärda 
reglerna separat eller på annat sätt om de vill, och de kan även 
kombinera de två regelverken och använda och utfärda dem som en 
enhet.

Vad är WFDSA?
WFDSA grundades 1978 och är en privat, frivillig organisation som 
på världsplan representerar direkthandelsbranschen i form av en 
förening för nationella direkthandelsföreningar i USA. WFDSA ligger 
i Washington DC. Direkthandel innebär marknadsföring av produk-
ter och tjänster direkt till konsumenterna, inte genom permanenta 
detaljhandelsbutiker.

Medlemmarna består av över 57 nationella direkthandelsföreningar, 
en regional förening med en representant från varje förening samt 
ett antal regionala och globala personer som fungerar som styrelse-
medlemmar.

Samarbetet
FEDSA samarbetar med WFDSA för att uppnå största möjliga 
inflytande för direkthandelsbranschen på globalt plan. Exempelvis kan 
nya initiativ från EU få betydelse för många medlemsländer – inte 
bara i Europa – och genom att samarbeta kan vi påverka beslutspro-
cessen för att på så vis uppnå bättre resultat för direkthandels-
branschen.

Läs mer i AMAGRAM
I nästa nummer kan du läsa om American Chamber of Commerce 
(AmCham).

FAKtARutA 

Amway Sverige är medlem i följande branschföreningar:

• Direkthandelns Förening (DF)
       •  DF är medlem i Federation of European Direct Selling Associations (FEDSA) 

och DF:s medlemmar kan därmed göra sig hörda i Europa 
       •  DF är också medlem i den globala föreningen för direkthandelsföretag, 

World Federation of Direct Selling Associations (WFDSA)

• American Chamber of Commerce (AmCham) i Sverige

I april- och majnumret av AMAGRAM™ 2008 publicerade vi artiklar om Direkthandelns fören-
ing som Amway är medlem i. Vi nämnde även att Amway genom sitt medlemskap i DF även är 
medlem i Federation of European Direct Selling Associations (FEDSA) och World Federation of 
Direct Selling Associations (WFDSA). Varför det är bra, vad de två föreningarna står för och 
vilken koppling som finns till den lokala direkthandelsbranschen kan du läsa mer om här.
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 ARtiStRY™ tillbehör
105564 Crème LuXury-berlock 1 st 19,97 265,00 332,00 448,00 332,00/st
106549 Crème LuXury-säljblad 10 st – – 10,00 – 1,00/st
106839 Crème LuXury-kundbroschyr 5 st – – 58,00 – 11,60/st
106709 Crème LuXury-vukort 10 st – – 9,00 – 0,90/st
 

Amway
Partner Stores

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

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

Partner ·Wine
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E. FUNKHOUSER™ NEW YORK C007
Vill du visa dina kunder hur de får ut så mycket som möjligt av de senaste E. FUNKHOUSER™ NEW YORK-
produkterna? 

Vill du bli bättre på att demonstrera produkter? 

Gå då in på www.amivo.se se i dag för att se de senaste videofilmerna som visar Eddies appliceringsteknik.

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

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

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

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


