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Liiketoimintaa ja rentoutumista  
auringon alla

Timantti-konferenssi 
2014: Karibian risteily

SuoMI



UUSI ARTISTRY™-HUULIKIILTO
Lähde löytöretkelle värien maailmaan
Koe tähän mennessä laajin huulikiiltovalikoimamme. Uudet sävyt ja vivahteet – 
valitse mieleisesi läpikuultavista, kimaltelevista tai peittävistä väreistä. ARTISTRY Lip 
Gloss hoitaa ja kosteuttaa ja ehkä ihastut sävyihin niin, että haluat itsellesi ne kaikki. 
Nauti kauniista vivahteista ja vastuttamattomasta kiillosta.



Uusi vuosi alkaa, vielä tänään ja näinä 
päivinä se on kokonainen, niin kuin 
syntymäpäiväkakku ennen kynttilöiden 
puhaltamista. On aika arvioida onko 
asetetut tavoitteet saavutettu. On aika iloita 
menneen vuoden menestyksistä ja asettaa 
uusia, suurempia tavoitteita tulevalle vuodelle.

Amwaylla uusi suoritusvuosi tuo mukanaan 
mahdollisuuksia, kaikki ovet ovat auki  
ja kaikki tavoitteet saavutettavissa. 
Tulevaisuuteen voi ja kannattaa suhtautua 
voittajan varmuudella, ei niin, että edessä 
oleva tehtävä olisi helppo, vaan niin, että 
siitä selvitään voittajana.

Minä uskon, että halu on motivaation avain, 
päättäväisyys ja sitoutuminen päämäärän 
tavoitteluun mahdollistavat sen, että voi 
saavuttaa tavoittelemansa menestyksen. 
Paolo Coelho on sanonut, että päämäärää 
kohti kulkiessaan ihminen joutuu usein 
muuttamaan suuntaa. Sitoutuminen 
tavoitteen toteutumiseen helpottaa 
muutosvastarintaa, koska tavoite on 
kirkkaana mielessä. Se rohkaisee 
tarttumaan mahdollisuuksiin tässä ja nyt, 

silloinkin, kun uskaltaminen merkitsee 
epämukavuusvyöhykkeelle astumista. 
Kirkasta päämäärää tavoitellessa on 
helpompi tehdä asioita, joita ei ole ennen 
tehnyt, ottaa riskejä, jotka vievät kohti 
tavoitetta, tai pakottavat muuttamaan 
suuntaa.

Onnelliseen ja täyteen elämään kuuluu 
myös uskaltaminen, vaikka viisas elääkin 
harkiten. Useiden sosiologisten tutkimusten 
mukaan pitkän elämän eläneet vanhukset 
toivovat useimmin, että olisivat uskaltaneet 
enemmän, tehneet enemmän asioita, jotka 
jäävät elämään heidän jälkeensä. Amwayn 
Liiketoiminta on yksi mahdollisuus uskaltaa 
enemmän, sitoutua päämäärään ja siten 
saavuttaa tavoittelemansa, rakentaa 
liiketoiminta, joka jää elämään.

Uuden Suoritusvuoden alussa haluan 
toivottaa mitä parhainta menestystä. On 
juhlan aika ja vieläkin enemmän, on aika 
tarttua rohkeasti uusiin mahdollisuuksiin!
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ANNA-MARI & ILPO 
TAIPALUS
Suomi/maaliskuu 2012
Kultatuottaja

ANNE HAGMAN
Suomi/huhtikuu 2012
Kultatuottaja

PÄIVI TURTO
Suomi/maaliskuu 2012
Hopeatuottaja

MATLEENA KNUUTILA  
& MARKUS PALMUNEN
Suomi/maaliskuu 2012
Hopeatuottaja

HEIDI POHJOLA-
SUOMELA  
& MARKKU SUOMELA
Suomi/maaliskuu 2012
Hopeatuottaja

KRISTA & JUHA SIMULA
Suomi/maaliskuu 2012
Hopeatuottaja

TARJA MÄKINEN
Suomi/maaliskuu 2012
Hopeatuottaja

RANDI KVEINE  
& GISLE ERLIEN
Norja/maaliskuu 2012
Hopeatuottaja
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JESSICA ENGSTRÖM
Ruotsi/maaliskuu 2012
Hopeatuottaja

ANNE & PEKKA PRIUSKA
Suomi/huhtikuu 2012
Hopeatuottaja

KIRSI-MARIA  
& HARRI JOKINEN
Suomi/huhtikuu 2012
Hopeatuottaja

KIMMO KONTUNIEMI  
& KATRIN KESKLAAS
Suomi/huhtikuu 2012
Hopeatuottaja

Ruotsi/maaliskuu
INGRID  
& THOMAS WETTERSTRAND

Norja/maaliskuu
ELISABETH  
& KENNETH EDVARDSEN

Suomi/maaliskuu
EILA BLOMMENDAHL
INKERI AHONEN  
& EINO KNUUTILA
HANNA KNUUTILA
RIIKKAMARI ALA-HAAVISTO
DAVIT KANTOLA
ESA & LEENA ALA-NISSILÄ
RAIJA & KEIJO MÄKI
SIRKKA KULJU
JAANA RAUHANSUU
JUKKA & LOTTA HARAJÄRVI
JASSE HINKKANEN
ALEKSI LEHTONEN

Ruotsi/maaliskuu
KATRIN SUNDBERG
ROGER  
& MONICA HENDELBERG
WONGWIJARN ORAWAN
WONGDUEAN 
THEPCHOMPHU KVIBERG
KENNETH  
& SUSANNE LINDROOTH

Norja/maaliskuu
INGER HELENE HAAVELSRUD
ANNE SAGLIEN

RUNE EDVARDSEN
SVENN ERIK & MONICHA RUD

Suomi/maaliskuu
JAAKKO SANDSTRÖM
SIRKE & MIKA PELTOKORPI
TARJA PASSILA
HANNU & TERTTU KILPINEN
JUKKA & OILI RANDELL
HENNA ALITALO  
& NIKO PARTANEN
ANNE VIRTANEN
MIRA RAISKIO
TIINA KAHILAINEN
ARJA HARAJÄRVI
ANITTA LEMPINEN
ELISA VIHTIALA
RIIKKA LINDHOLM
OILI MIKKONEN
SOILI & JANNE LEHTONEN
RIITTA & PEKKA KOIVISTO
ANNA-MAIJA  
& JARI PERTTULA
JOEL LINGMAN

18 %

15 %

Tanska/huhtikuu
FINN & SUSANNE FOLDAGER
OLE & INGER KRISTENSEN
JONNA NIELSEN

Ruotsi/huhtikuu
REBECKA HALLBERT

Norja/huhtikuu
ANETTE SUNDVOLL
METTE MELLEM
JENNY FOSSEN
OLE STORBRAATEN

Suomi/huhtikuu
REIJA LAHTI
OUTI MÄKELÄ
SUSANNE HEGAZY
MARTIN KARUS
MARIKA KERÄTÄR

MARJA VAIHEKOSKI  
& JARI VIRTANEN
KATJA NIKKARIKOSKI
PIRKKO NIKKARIKOSKI
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Paikalliset tunnustukset

Hopeatuottaja
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Hyvät Amwayn Liikkeenharjoittajat Euroopassa, 
Amwayn johtoryhmä haluaa toivottaa teille kaikille 
onnellista uutta liiketoimintavuotta! Me olemme kaikki 
optimistisia edessä olevan vuoden näkymistä. Vaikka 

olemme kokeneet vaikeita taloudellisia aikoja monilla markkina-
alueillamme, liiketoimintamme jatkuu ei vain selviytyäkseen, vaan  
myös menestyäkseen. Tämä kulunut vuosi on ollut jälleen 
ennätysvuosi Amwaylle sekä Euroopan alueella että 
maailmanlaajuisesti. Tavoitteemme on tukea toisiamme ja jokaista teitä 
menestymään henkilökohtaisesti, ja yhtiömme ennätyksellinen myynti 
on juuri tämän ansiota. 

Joten samalla kun juhlimme hyvän vuotemme päättymistä, 
odotamme innolla vieläkin suurempaa menestystä tulevalta vuodelta. 
Haluan kiittää kunnioitettuja European Diamond Advisory Councilin 
(EDAC) jäseniä heidän arvokkaasta tuestaan tänä kuluneena vuotena 
niiden kannusteiden valmistelussa, joita tulette näkemään tulevana 
vuonna. Viestinnästä, tuotteista ja kannusteohjelmista kampanjoihin, 
koulutukseen ja erilaisiin yritysaloitteisiin nämä johtajat ovat opastaneet 
ajatteluamme ja toimineet kumppaneinamme, jotta voimme 
paremmin tukea liiketoimintaanne.

European Diamond Advisory Council -jäsenten, monien ALH-
johtajien ja alueellisten yritysjohtajien puolesta toivotamme teille 
kaikkea menestystä tulevalle vuodelle. Olkoon tämä vuosi teidän 
ennätysvuotenne

Peter Strydom
Vice President European Sales

Uuden vuoden 
optimismi
European Diamond Advisory Council 
toivottaa teille erittäin menestyksellistä 
uutta liiketoimintavuotta.

"Yksi Amwayn merkittävimmistä puolista on se, että 
jokainen edellisen vuoden positiivinen tulos lisätään 
jokaiseen seuraavan vuoden mahdolliseen positiiviseen 
tulokseen. Euroopan kasvukannustinohjelma (GIP) tukee 
tätä. Olemme aloittaneet tämän uuden suoritusvuoden 
aikaisempaa suuremmalla innolla. Käyttäkäämme 
hyväksemme tätä uutta myynnin kannusteohjelmaa ja 
tutkikaamme uusia mahdollisuuksia."

Merih Bolukbasi, Huipputimantti

"Tyydytyksen ja tunnustuksen tavoittelu  
on yleistä kaikille ihmisille. Me kaikki 
haluamme työllemme ja 
ponnistuksillemme ansaitun palkkion. 
Minä uskon Amwayn ja sen 
Liikkeenharjoittajien menestykseen 
tulevana vuonna. Huolimatta haastavista 
taloudellisista ajoista Euroopassa ja 
seuraavan kriisiaallon ennustetusta 
saapumisesta, Amwayn liiketoiminta  
on kasvanut viime vuosikymmenellä 
myyntitulojen lisääntyessä ja ALH:ien 
saavuttaessa uusia tasoja ja suurempaa 
menestystä. Tämä kuvaa Amwayn 
valtavaa potentiaalia, ja se on 
erinomainen inspiraation ja motivaation 
lähde meille kaikille. Olen varma, että  
me saavutamme uusia virstanpylväitä ja 
saamme aikaan vieläkin enemmän tänä 
vuonna. Toivon, että kaikki ALH:t luottavat 
voimiinsa eivätkä anna koskaan periksi 
matkalla suuriin tavoitteisiinsa. 
Liiketoiminnan harjoittaminen kanssanne 
on aina suuri ilo." 

Igor Kharatin, Kruunu

K A T S A u S
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EDACin jäsenet:  (edessä) Miguel Aguado, Eva Mueller-Meerkatz, Samir Behl, Ingrid Krone, Merih Bolukbasi, Franz Rosmann, Vladimir Smirnov, Manuela 
Kirner, Alexander Dobler, Nataliya Yena, Max Schwarz; (2. rivi) Trevor Lowe, Alois Szuchar, Hans Nusshold, Imran Zaman, Imre Serdult, Igor Nebesnyi, 
Christian Juenger, Dieter Poehlmann, Inna Polishchuck, Serdar Ocal; (3. rivi) Marek Buywiccy, Leszek Krecielewski, Andreas Faahs, Massimo Bini, Peter 
Strydom, Darek Swiatkowscy, Steve Yager, Nadiia Vasylieva; (takana) Igor Kharatin, Greg Clark, Aydin Gozen, Roman Hassmann, Peter Baer, Michael 
Meissner, Richard Stevens, Olexij Mautanov, Dimitri van den Oever.

"Euroopan nykyisessä taloudellisessa 
ilmastossa meillä on tilaisuus tuoda 
toivoa suurelle joukolle ihmisiä, joilla 

muuten olisi vaikeuksia varmistaa 
tulevaisuutensa. Olkaamme innostuneita 

tämän erinomaisen liiketoiminnan 
mahdollisuuksista ja kertokaamme niistä 

kaikille sekä heidän että omaksi 
hyödyksemme."

Trevor Lowe, Tuplatimantti

"Uusi vuosi on jälleen saapunut, ja me 
kiitämme siitä loistavasta kasvusta ja 

energiasta, jota voimme havaita ympäri 
Eurooppaa. On hämmästyttävää, 

kuinka paljon palkitsevampi Amwayn 
myynti- ja markkinointisuunnitelma on 

tänään verrattuna siihen, mitä se oli 
liiketoimintaamme aloittaessamme. 

Monia nykyisiä bonuksia ei ollut silloin 
olemassa, ja GIP-ohjelman myötä on 

avautunut uusi houkutteleva palkitsevan 
kasvun aika. Tietenkin meidän kaikkien 

pitää vieläkin tehdä työtä sellaisten 
tehtävien kuin aktivoinnin ja 

tuottavuuden, kannattavuuden, 
jatkuvuuden ja johdon kehittämisen ja 
uusimisen kanssa. Auttaakseen näitä 

yksittäisiä tehtäviä European Diamond 
Advisory Council ja sen jäsenet tekevät 

parhaansa luodakseen perustan 
paremmille tuloksille kullekin ALH:lle."

Alois Szuchar, Tuplatimantti

"On hienoa aloittaa uusi vuosi uusilla 
toiveilla ja suunnitelmilla. Jokaisessa 
alussa on jotakin voimakasta, erityisesti 
kun olet päättänyt suunnitella 
tulevaisuutesi Amwayn kanssa. Parhaat 
täällä viettämäsi hetket ovat ne, jotka 
sijoitat ihmisiin. Suru katsoo taaksepäin, 
huoli ympärilleen ja usko eteenpäin. 
Tehkäämme tästä vuodesta  
kaikkein paras!"

Marek Bujwicki, Tuplatimantti

"Amway-liiketoiminta on todennäköisesti yksi parhaista tilaisuuksista, joka meillä on 
elämässämme. Olen itse liiketoimintani pääoma ja voin tehdä omat päätökseni riippumatta 

ulkopuolisista vaikutuksista. Me olemme ylpeitä saavuttaessamme yhteiset päämäärämme ja 
odotamme innolla valtavaa potentiaalia, joka odottaa meitä Euroopassa, ja me toivotamme 

teille kaikille suurenmoista uutta suoritusvuotta."

Peter Baer, Perustajien Huipputimantti

k A T S A u S
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P ätevöityneet Timantit ja sitä 
korkeamman tunnustustason 
saavuttaneet ALH:t voivat odottaa 
innolla tilaisuutta purjehtia 

Karibianmerelle vuoden 2014 Timantti-
konferenssiin.

Silversea Silver Spirit -Karibianmeren 
risteilyn osallistujat tulevat kokemaan 
kiehtovat Karibianmeren saaret ja nauttimaan 
konferenssin erilaisista aktiviteeteista ja vapaa-
ajasta laivalla. Konferenssin aikana osanottajat 
voivat nauttia kimaltelevan Karibianmeren 
upeista näköaloista laivan kannelta. Aikaa jää 
myös maissa vierailuun, koska risteilyalus 

pysähtyy monessa hienossa Karibianmeren 
kohteessa. Tarjolla tulee olemaan tilaisuuksia 
kävellä syrjäisten saarten palmujen 
reunustamilla valkoisilla  hiekkarannoilla  
ja tutustua joidenkin paikallisten kylien 
kiehtovaan historiaan. Osallistujat tulevat 
kokemaan tämän ja paljon muuta tällä 
seitsemän päivää kestävällä risteilyllämme.

Silversea-varustamon Silver Spirit -alus 
tarjoaa parasta mahdollista risteilyloistoa, 
kuten jännittävän valikoiman ravintoloita, 
ylellisen, pinta-alaltaan 770 neliömetrin 
suuruisen kylpylän, uima-altaan, neljä 
poreallasta ja Silversea-alusten suurimmat 
hytit, joista useimmissa on oma veranta omaa 
merinäkymää varten. Toisin kuin monilla 

Timantit nostavat purjeet
Vuoden 2014 Timantti-konferenssi pidetään kauniiden 
Karibianmeren saarten risteilyllä.

Antigua: yksi upeista vuoden 2014 Timantti-konferenssiristeilyn käyntisatamista.

suuraluksilla, elegantilla Silver Spirit -laivalla  
on intiimi, kotoisa ilmapiiri, ja laiva voi 
ankkuroitua pienten syrjäisten saarien 
tuntumaan, jonne suuremmat risteilyalukset 
eivät pääse menemään.

Niiden, jotka tähtäävät Timantti-tason 
saavuttamiseen, kannattaa pitää mielessä, 
että pätevöityminen tähän tapahtumaan 
alkaa 1. syyskuuta 2012 ja päättyy 
31. elokuuta 2013.

Miten voit pätevöityä?
Amwayn Euroopan Timantit ja  
sitä korkeamman tunnustustason 
saavuttaneet ALH:t kutsutaan liittymään 
mukaan tälle upealle Karibianmeren 
risteilylle vuoden 2014 Timantti-
konferenssiin. Tähän konferenssiin 
pätevöityminen alkaa 
1. syyskuuta 2012 ja päättyy 
31. elokuuta 2013.

T A P A H T u m A T



Tämä kolmitoimituote syväpuhdistaa, kosteuttaa ja hoitaa yhdellä  
ainoalla hellävaraisella vedolla. Se liuottaa meikin ja lian kevyesti. Ei 
vaadi huuhtelua. Milloin tahansa. Missä tahansa. Meikki pois. 
Kokonaan.

meikki  
pois ... kokonaan.

hyvästi meikinpoistorutiinit! 
tervetuloa beautycycle™-meikinpoistopyyhkeetUUTUUS!



Tänä vuonna oli kuudes kerta kun 
Amway osallistui Naisten Kymppi 
-tapahtumaan. Amway oli yhtenä 
pääsponsorina näkyvästi esillä:  

150 neliömetrin tapahtumateltta, Amwayn 
408:lla  juoksijalla näkyvät limenvihreät  
paidat ja Naisten Kympin virallisen paidan 
selkämyksessä Amwayn logo. Yli 18.000 
naista osallistui tapahtumaan ja Amwayn 
teltassa oli tungosta NUTRIWAY-maistiaisten 
ja tuote-esittelyjen ympärillä. 

Amway-teltassa, samoin juoksureitin 
varrella olevalla NUTRIWAY-pisteellä,  
saimme mahtavaa apua ALH:ilta. Amwayn 
tiimissä juoksevat naiset tukivat tyttöjen 
koulutusohjelmaa Nepalissa. 1.360:lla  
tytöllä on nyt mahdollisuus kouluvuoteen 
juoksijoiden panoksen ansiosta. Vaikuttavaa.

Nähdään Naisten Kympillä 2013!

Naisten Kymppi 2012
Amway juoksi UNICEFin hyväksi 16.320 euroa 
Helsingissä Naisten Kympillä 27. toukokuuta 2012.

Amwayn teltta oli 
tapahtuma-alueen 
keskiössä.
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Amwayn osallistujille 
järjestettiin oma 

alkuverryttely.

Amwayn osallistujat saivat juoksupaidan ja pussirepun, 
jossa oli juomapullon ja NUTRIWAY-tuotenäytteiden lisäksi 
lenkkikenkien nauhat.

Monet taittoivat matkan juosten.

Amwayn juoksijoita 
startti-alueella.

Viiden naisen joukkue, joka juoksi Amwayn tiimissä, oli pukeutunut 
vihanneksiksi ja hedelmiksi – he voittivat Naisten Kympin pukupalkinnon.

Amwayn vihreät 
paidat täplittivät 
osallistujavirtaa 

tasaisesti.
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Amwayn teltassa vieraili päivän aikana tuhansia ihmisiä.

Aurinkoinen ja lämmin sää suosi tapahtumapäivänä.

Juoksun jälkeen oli piknik-lounaan aika.

Amwayn maistiaisten 
äärellä oli tungosta.

Monet osallistujat 
testasivat Amwayn 
aurinkorasvoja käytössä.

Iloisia 
osallistujia 

reitillä.
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Naisten Kympin 
tapahtuma-alue 
oli Helsingin 
Olympiastadionin 
vieressä.

NUTRIWAYn STRIVE+ maistui kuumana päivänä.

Lahjoitus UNICEFille 
kattaa 1.360:n 
nepalilaistytön 
kouluvuoden.

Amwayn osallistujat yhteiskuvassa 
Helsingin Oopperatalon vieressä.
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Miksi NUTRIWAY™ käyttää acerola-kirsikkaa vitamiinivalmisteissaan?

Koska yksi pienenpieni acerola-kirsikka sisältää  
saman määrän C-vitamiinia kuin neljä appelsiinia 

NUTRIWAY ei käytä  
haitallisia tuholaismyrkkyjä tai kemiallisia lannoitteita

Me annamme luonnon tehdä tehtävänsä

Nauti nykypäivästä ja tulevaisuudesta



RASVAN VIHOLLINEN  
MAAPALLON YSTÄVÄ

AmwAy Home™ DisH Drops™ concentrated dishwashing liquid poistaa rasvan 

likaisista astioista ympäristöä kunnioittaen. 

Bioquest FormulA™ -teknologian tehostaman DisH Drops astianpesuaineen 

ainesosat ovat peräisin luonnollisista lähteistä. lisäksi astianpesuaine on 

tiivistemäinen, luonnossa hajoava ja ihotautilääkärien testaama. laadukkaat 

puhdistusaineet tuottavat pitkään kestävää vaahtoa, poistavat astioihin kuivuneen 

ruoan ja huuhtoutuvat puhtaaksi pitäen samalla kädet miellyttävän pehmeinä. 

teHoKAstA ViHreyttÄ JA turVAllisempAA puHtAuttA

DISH DROPS CoNCeNtrAteD DisHwAsHiNG liquiD

lisätietoja osoitteessa www.amway.fi.



Suoritustasot

Perustajien 
Kruunusuurlähettiläs 

70 FAA
Vähintään 70 pistettä

Perustajien
Kruunusuurlähettiläs

60 FAA
Vähintään 60 pistettä

Perustajien
Kruunusuurlähettiläs

50 FAA
Vähintään 50 pistettä

Perustajien
Kruunusuurlähettiläs

40 FAA
Vähintään 40 pistettä

*Perustajien
Kruunusuurlähettiläs

Vähintään 20 pätevöitynyttä 
alalinjaa (ks. alla – vaihtoehtoi-

sesti 30 FAA-pistettä)

•Kruunusuurlähettiläs
Vähintään 20 pätevöitynyttä 

alalinjaa (ks. alla – vaihtoehtoi-
sesti 27 FAA-pistettä)

• Triplatimantti
Vähintään 15 

pätevöitynyttä alalinjaa
(ks. alla – vaihtoehtoisesti

18 FAA-pistettä)

•Kruunu
Vähintään 18 pätevöitynyttä 

alalinjaa (ks. alla – vaihtoehtoi-
sesti22 FAA-pistettä)

*Perustajien  
Triplatimantti

Vähintään 15 pätevöitynyttä 
alalinjaa(ks. alla – vaihtoehtoi-

sesti 20 FAA-pistettä)

*Perustajien Kruunu
Vähintään 18 pätevöitynyttä 

alalinjaa (ks. alla – vaihtoehtoi-
sesti 25 FAA-pistettä)

*Perustajien  
Tuplatimantti

Vähintään 12 pätevöitynyttä 
alalinjaa (ks. alla – vaihtoehtoi-

sesti 16 FAA-pistettä)

*Perustajien Timantti
Vähintään 6 pätevöitynyttä 

alalinjaa (ks. alla – vaihtoehtoi-
sesti 8 FAA-pistettä)

*Perustajien  
Huipputimantti

Vähintään 9 pätevöitynyttä 
alalinjaa (ks. alla – vaihtoehtoi-

sesti 12 FAA-pistettä)

•Huipputimantti
Vähintään 9pätevöitynyttä 

alalinjaa (ks. alla – vaihtoehtoi-
sesti 10 FAA-pistettä)

• Tuplatimantti
Vähintään 12 pätevöitynyttä 

alalinjaa (ks. alla – vaihtoehtoi-
sesti 14 FAA-pistettä)

• Timantti
Vähintään 6 pätevöitynyttä 

alalinjaa (ks. alla)

Safiiri
Kahden sellaisen paikallisen 
alalinjan sponsorointi, jotka 

ovat saavuttaneet enimmäis- 
suoritustason samoina 

kuukausina suoritusvuoden 
kuutena kuukautena. 4 000 

PA:n henkilökohtainen 
ryhmävolyymi. Myös 

Helmi-kuukaudet hyväksytään 
Safiiri-kuukausiin.

•Smaragdi
Vähintään 3 pätevöitynyttä 

alalinjaa (ks. alla)

Perustajien Safiiri
Safiirin kelpoisuus ja 12 

Perustajien Safiirin
kelpoisuusehdot täyttävää 

kuukautta

*Perustajien Smaragdi
Vähintään 3 pätevöitynyttä 

alalinjaa (ks. alla)

Helmi
Kolme 21 %:n suoritustasolla 

olevaa alalinjaa saman 
kuukauden aikana

◊Perustajien Rubiini
Rubiinin kelpoisuus ja 12 

Perustajien Rubiinin 
kelpoisuusehdot täyttävää 

kuukautta

Platina
12 kuukauden jakson aikana 6 
Hopeatuottajan kelpoisuuseh- 
dot täyttävää kuukautta, joista 

3 peräkkäin

Perustajien Platina
Platinan kelpoisuus ja 12 

Perustajien Platinan 
kelpoisuusehdot täyttävää 

kuukautta

◊Rubiini
Vähintään 20 000 PA:n 
Rubiini-volyymi yhden 

kuukauden aikana (ks. alla)

Kultatuottaja
12 kuukauden jakson aikana 3 
Hopeatuottajan kelpoisuuseh- 

dot täyttävää kuukautta

Hopeatuottaja
Yhden kuukauden aikana  

10 000 PA:n henkilökohtainen 
ryhmävolyymi tai yksi 21 %:n 

alalinja ja 4 000 PA tai kaksi 21 
%:n alalinjaa saman kuukauden 

aikana

9%
1 200 PA:n ryhmävolyymi

kuukaudessa

15%
4 000 PA:n ryhmävolyymi

kuukaudessa

12%
2 400 PA:n ryhmävolyymi

kuukaudessa

18%
7 000 PA:n ryhmävolyymi

kuukaudessa

6%
600 PA:n ryhmävolyymi

kuukaudessa

3%
200 PA:n ryhmävolyymi

kuukaudessa

*Kunkin alalinjan on täytettävä 21 %:n suoritustason kelpoisuusehdot 12 kuukautena suoritusvuoden aikana.  •Kunkin alalinjan on täytettävä 21 %:n suoritustason 
kelpoisuusehdot 6 kuukautena suoritusvuoden aikana.  ◊Rubiini-volyymi on 20 000 PA:n henkilökohtainen ryhmävolyymi yhden kuukauden aikana. Volyymiin ei lasketa niitä 
alalinjan Platina-ALH:ia, jotka eivät täytä kelpoisuusehtoja. Sen sijaan volyymiin lasketaan ne 21 %:n suoritustasolla olevat ALH:t, jotka eivät täytä kelpoisuusehtoja.
Lisätietoja saat liiketoimintatietoaineistosta.
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