CZY ARBONNE JEST DLA CIEBIE?
EARNINGS.ARBONNE.COM
Arbonne jest firmą zajmującą się zdrowym stylem życia i dobrym samopoczuciem o ponad czterdziestoletniej historii. Nasza filozofia
marki dostrzega związek pomiędzy zdrowszym umysłem, silniejszym ciałem i piękniejszą skórą. Posiadamy certyfikat B Corporation™,
co oznacza, że utrzymujemy równowagę pomiędzy osiąganiem zysków a dbaniem o ludzi i naszą planetę. Jesteśmy zaangażowani w
działania na rzecz zrównoważonego rozwoju poprzez zmniejszanie ilości odpadów i zwiększanie odzysku surowców, jednocześnie
pomagając ludziom rozkwitać poprzez bycie dobrymi dla siebie, swojej społeczności i planety.

„Kiedy marzyłem o Arbonne, chciałem, aby było to miejsce, gdzie ludzie mogliby rozkwitać.”
Petter Mørck, Założyciel Arbonne

BIZNES

PRODUKTY

• Otwórz własny biznes online przy niskich kosztach rozpoczęcia.
• Prowadź ten biznes równolegle ze swoją obecną karierą, w czasie
studiów albo w ramach swojego aktywnego stylu życia.
• Promuj i sprzedawaj produkty, które uwielbiasz, zarabiając prowizje,
gdy Twoi Klienci oraz Klienci Preferencyjni składają powtarzające
się zamówienia.
• Rozwijaj globalny biznes we wszystkich krajach, w których Arbonne
prowadzi działalność: Stany Zjednoczone, Kanada, Wielka Brytania,
Polska, Australia i Nowa Zelandia.
• Zdobywaj nagrody i pracuj na udział w wycieczkach, do których
możesz zakwalifikować się na podstawie wyników sprzedaży
produktów swoim Klientom i Klientom Preferencyjnym oraz sprzedaży
zrealizowanej przez Twój zespół.
• Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie earnings.arbonne.com.

• Produkty zawierające składniki roślinne, które opracowujemy według
czystych standardów i surowych zasad dotyczących składników.
• Produktów nie testujemy na zwierzętach, są one wegańskie i
opracowane bez użycia glutenu.
• Produkty konsumpcyjne = powtarzalna sprzedaż!
• W ofercie mamy produkty do pielęgnacji skóry, ciała i włosów oraz
kosmetyki do makijażu i produkty dla dzieci, więc każdy znajdzie coś
dla siebie!
• 45-dniowa gwarancja zwrotu pieniędzy.

CZY CHCESZ...
• Zarobić trochę dodatkowych pieniędzy?
• Prowadzić własny biznes?

• Wybierać, z kim pracujesz?
• Samodzielnie organizować sobie pracę?

• Poprawić swoje samopoczucie?
• Pomagać ludziom zmieniać swoje życie?

CZY WIESZ, ŻE?
ZMIENIAJĄ SIĘ ZWYCZAJE
ZWIĄZANE Z PRACĄ1

MARKETING SPOŁECZNOŚCIOWY
ROZWIJA SIĘ2

GLOBALNA BRANŻA WELLNESS
ROZKWITA4

Szacuje się, że w 2018 roku dochody z tego
typu pracy wyniosły 1,4 biliona dolarów w
Stanach Zjednoczonych. Ludzie chcą być
swoimi szefami.

92% konsumentów ufa rekomendacjom
ludzi, których znają.3 Media
społecznościowe ułatwiają docieranie do
nowych osób.

To branża warta 4,2 biliona dolarów,
która wciąż się rozwija.4 Ludzie cenią
sobie czyste produkty do pielęgnacji
skóry, dobre samopoczucie i rozwiązania
wspomagające kontrolę wagi.

gallup.com
dsa.org
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globalwellnessinstitute.com
1

2

Typowy uczestnik programu Arbonne w Polsce zarobił od 184 zł do 868 zł w postaci wynagrodzeń i prowizji
w 2019 roku. Nagroda Za Sukces VP jest dostępna dla Liderów na poziomie RVP oraz NVP; mniej niż 2%
Niezależnych Konsultantów otrzymuje tę nagrodę. Więcej informacji można znaleźć na stronie earnings.arbonne.
com. Zaprezentowane wyniki nie są typowe. Faktyczne rezultaty będą różne w zależności od indywidualnego
wysiłku, poświęconego czasu, posiadanych umiejętności i zasobów. Firma Arbonne nie daje żadnych gwarancji w
kwestii wynagrodzeń.

TRZY SPOSOBY ZARABIANIA, KIEDY SPRZEDAJESZ PRODUKTY, KTÓRE LUBISZ
PROWIZJE Z TYTUŁU OSOBISTEJ SPRZEDAŻY PRODUKTÓW:
Jeśli sprzedasz produkt, zarabiasz prowizję.

DODATKOWE PROWIZJE:
Prowizja z tytułu sprzedaży produktów Klientom i Klientom Preferencyjnym realizowanej przez Twój zespół.

NAGRODY:
Nagrody przyznawane na każdym poziomie w zależności od wyników sprzedaży.
Poziom

Średnie roczne wynagrodzenie

Średnia roczna z
50 najwyższych
uzyskanych kwot

Średnia roczna
z 50 najniższych
uzyskanych kwot

Średni roczny procent
na poziomie

Średni czas potrzebny na
awans na poziom

National Vice President

427 639 zł

Nie dotyczy

Nie dotyczy

0%

39 miesięcy

Regional Vice President

202 309 zł

Nie dotyczy

Nie dotyczy

2%

34 miesiące

Area Manager

51 346 zł

94 023 zł

20 570 zł

8%

18 miesięcy

District Manager

8569 zł

20 282 zł

1929 zł

39%

6 miesięcy

Niezależny Konsultant

2919 zł

7645 zł

376 zł

51%

Nie dotyczy

Zestawienie Wynagrodzeń Niezależnych Konsultantów za 2019 rok jest dostępne na stronie earnings.arbonne.com.
Aby uzyskać więcej informacji na temat SuccessPlanu Arbonne, porozmawiaj ze swoim Niezależnym Konsultantem Arbonne, odwiedź stronę
arbonne.pl lub zadzwoń do Biura Obsługi Klienta pod numer 00 800 7060 5060.
Typowy uczestnik programu Arbonne w Polsce zarobił od 184 zł do 868 zł w postaci wynagrodzeń i prowizji w 2019 roku. Nagroda Za Sukces
VP jest dostępna dla Liderów na poziomie RVP oraz NVP; mniej niż 2% Niezależnych Konsultantów otrzymuje tę nagrodę. Więcej informacji można
znaleźć na stronie earnings.arbonne.com. Zaprezentowane wyniki nie są typowe. Faktyczne rezultaty będą różne w zależności od indywidualnego
wysiłku, poświęconego czasu, posiadanych umiejętności i zasobów. Firma Arbonne nie daje żadnych gwarancji w kwestii wynagrodzeń.

TRZY SPOSOBY, ABY ZACZĄĆ
DOŁĄCZ JAKO KLIENT PREFERENCYJNY — 87 ZŁ ZA ROK
• Korzystasz z 20%–40% zniżki od SCD na produkty Arbonne.
• Korzystasz z przesyłki gratis na zamówienia o minimalnej wartości 575 zł SCD. Na zamówienia na
kwotę niższą niż 575 zł SCD obowiązuje stała opłata za przesyłkę.

OTWÓRZ SWÓJ WŁASNY BIZNES JAKO NIEZALEŻNY KONSULTANT — 149 ZŁ, ABY ZACZĄĆ
• Zarabiasz 35% prowizji z osobistej sprzedaży detalicznej na rzecz Twoich Klientów.
• Zarabiasz 15% prowizji za transakcje sprzedaży zawarte z Klientami Preferencyjnymi.
• NIE ma wymogów dotyczących minimalnej wartości zamówienia ANI konieczności magazynowania towaru.

DOŁĄCZ JAKO KONSULTANT — 149 ZŁ, ABY ZACZĄĆ.
• Kupujesz produkty Arbonne na własny użytek; nie musisz prowadzić działalności gospodarczej.
• Korzystasz z 35% zniżki na produkty Arbonne.
• Bierzesz udział w Konkursie Arbonne, w którym można zdobywać nagrody pieniężne i wyjście do SPA na nasz koszt.

Dołącz DZISIAJ! Poproś swojego Konsultanta, aby pokazał Ci, jak!
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