Inkomensoverzicht voor West-Europa
De inkomensinformatie hieronder laat zien hoe lonend de zakelijke mogelijkheid van Amway kan zijn. Het
helpt prospects en huidige Amway Business Owners de Amway Business Opportunity te beoordelen.
Amway Business Owners (ABO’s) zijn afkomstig uit alle bevolkingslagen. Velen zijn gewoon op zoek naar een
klein extra inkomen, terwijl voor anderen de inkomsten veel hoger kunnen zijn afhankelijk van het werk en de
inspanningen geïnvesteerd.
Het Amway Sales & Marketing plan is gebaseerd op al meer dan 50 jaar succes.
Inkomsten worden op twee manieren gegenereerd:
1) Verkoopwinst
ABO’s kopen producten van Amway tegen ABO-prijs en kunnen een verkoopmarge verdienen door
deze producten tegen een hogere prijs aan klanten te verkopen.
2) Bonussen
ABO’s kunnen een bonus verdienen gebaseerd op de hoeveelheid producten die ze zelf verkopen,
alsmede over de hoeveelheid producten die verkocht wordt door degenen die ze engageren.
De onderstaande tabel toont de bonussen op bepaalde niveaus van ABO’s in de West Europese Amwaymarkten1 gedurende de periode van september 2017 tot en met augustus 2018.
ABO Level2

Founders Platinum
Founders Emerald
Founders Diamond

Gemiddelde maandelijkse
bonus3 in €4

Gemiddelde jaarlijkse
bonus3 in €4

Hoogste jaarlijkse bonus3
in €4

3.522
8.146
16.759

42.263
97.757
201.101

126.508
160.638
202.840

Deze bonussen zijn geen garantie noch een projectie, en evenmin vertegenwoordigen zij de winst voor de
ABO, omdat de winst uit verkoop van Amway-producten en de uitgaven die noodzakelijk waren voor het
opbouwen van een Amway business er niet in opgenomen zijn. Laat u niet misleiden door beweringen dat
hoge verdiensten eenvoudig behaald kunnen worden.
Zoals elk bedrijf, vereist ook een succesvolle Amway business een hoge mate van betrokkenheid.

Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Nederland, België, Italië, Frankrijk, Spanje, Portugal, Noorwegen, Finland, Zweden,
Denemarken
1

Founders Platinum: ABO’s die gekwalificeerd zijn op Founders Platinum, Founders Ruby, of Founders Sapphire-niveau
respectievelijk drie (3) jaar achter elkaar (begrotingsjaar (PY) 2015/16, PY 2016/17 and PY 2017/18).
Founders Emerald: alleen ABO’s die gekwalificeerd zijn op Founders Emerald-niveau drie (3) jaar achter elkaar (PY 2015/16,
PY 2016/17 and PY 2017/18).
Founders Diamond: alleen ABO’s die gekwalificeerd zijn op Founders Diamond-niveau twee (2) jaar achter elkaar (PY
2016/17 and PY 2017/18).
Hierin zijn alleen de gekwalificeerde lijnen in de thuismarkt opgenomen, niet de internationale lijnen. Daarnaast komen
ook ABO-niveaus boven en onder de niveaus die hier worden weergegeven in aanmerking voor bonussen.
3 Is indien van toepassing inclusief de bonussen voor: Prestatie, Leiderschap, Ruby, Diepte, Emerald, Diamond, Foster,
O o r s p r o n k e l i j k e e n n i e u w e FAA bonussen en Sales Incentive Programma (alleen contante beloningscomponenten
– exclusief de waarde van het LTS). Alle bedragen zijn bruto bedragen, afgerond op hele Euro’s, en exclusief belastingen
4 Bonussen zijn in de valuta Euro tegen een wisselkoers geldig tot eind augustus 2018.
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