
Odkryj 
Z nami możesz dokonać prawdziwych zmian?



Dzięki naszym zaangażowanym Niezależnym 

Konsultantom, doskonałej jakości produktom oraz 

atrakcyjnemu Planowi Wynagradzania, wiele osób 

zmienia swoje życie oraz życie innych na lepsze.



Kim jesteśmy i czym się zajmujemy

Jesteśmy firmą, która umożliwia dokonywanie wyborów i 
oferuje szeroki wachlarz możliwości.

Jest to możliwe dzięki naszym Niezależnym Konsultantom, 
którzy codziennie korzystają z naszych produktów, sprzedają je 
oraz pomagają innym robić dokładnie to samo.



Przewaga marki Arbonne®

Nasze unikalne logo  jest symbolem przewagi marki Arbonne. 

• 30 lat doświadczenia i tradycji

• Zdrowy styl życia i dobre samopoczucie stanowią od zawsze 
nasz najważniejszy cel

• Badania naukowe i rozwój najnowocześniejszych produktów

• Świadomość marki w USA na poziomie 1%; początki 
ekspansji globalnej 

• Zaangażowany i doświadczony zespół Niezależnych 
Konsultantów w USA, Kanadzie, Australii i Wielkiej Brytanii — 
globalne możliwości rozwoju

• Atrakcyjny Plan Wynagradzania

• Możliwość dziedziczenia biznesu na określonych 
poziomach menedżerskich 

• Doświadczony i zaangażowany zespół wspierający w 
Siedzibie Głównej oraz nowoczesne Centra Dystrybucji 
i Obsługi Klienta

US

KANADA

UK

POLSKA

AUSTRALIA



Atutem i przewagą Arbonne® są 
nasze produkty
• Szwajcarskie dziedzictwo

• Najwyższej jakości produkty oparte 
na składnikach pochodzenia 
roślinnego od 1980 r.

• Czyste, bezpieczne i skuteczne

• Certyfikowane produkty wegańskie

• Testowane dermatologicznie, 
naukowo potwierdzone wyniki 
badań klinicznych 

• Produkty o właściwym pH/
hypoalergiczne 

• Receptury niezawierające 
produktów zwierzęcych lub 
pochodzenia zwierzęcego i oleju 
mineralnego 

• Produkty konsumpcyjne o wysokim 
zapotrzebowaniu



Atutem i przewagą 
Arbonne® są również nasi 
Niezależni Konsultanci

Pracujesz dla siebie, ale nie 
jesteś sam.

Wspierają Cię najlepsi liderzy 
w branży — zaangażowany 
i doświadczony zespół 
Niezależnych Konsultantów. 

Naszym atutem są nasi 
Konsultanci — Ty masz również 
szansę zostać jednym z nich! 



Dlaczego network marketing?

Tradycyjny handel detaliczny 

Network Marketing

KONSUMENT

PRODUCENT HURTOWNIK SKŁADOWANIE TOWARU SPRZEDAWCY SPRZEDAWCY DETALICZNI

NIEZALEŻNY KONSULTANTPRODUCENT

Marketing sieciowy to system dystrybucji, w którym produkty 
przekazywane są bezpośrednio od producenta do użytkownika 

końcowego za pośrednictwem Niezależnego Konsultanta.



Ludzie przeciętni zakładają firmy,  
ludzie, którzy odnoszą największe sukcesy tworzą sieci.



Wyłaniające się i zbieżne trendy

Zdrowy styl życia i dobre 
samopoczucie
• Konsumenci oczekują dzisiaj produktów 

najwyższej jakości, które są czyste, 
bezpieczne i skuteczne. 

• Każdy chce wyglądać i czuć się 
jak najlepiej. 

Komunikacja i technologia 
• Współczesna rewolucja technologiczna 

ułatwiła prowadzenie biznesu na skalę 
zarówno lokalną jak i globalną

Network marketing
• Zapewnia swobodę i elastyczność w 

życiu prywatnym przy jednoczesnej 
możliwości prowadzenia dobrze 
prosperującego biznesu.

Zainteresowanie pracą w grupie i 
rozwijaniem życia rodzinnego
• Wszyscy pragną znaleźć sposób 

na wywieranie korzystnego wpływu 
na swoje otoczeniu i dokonywanie 
pozytywnych zmian.

Branża zdrowia i pielęgnowania urody gwałtownie się rozwija, network marketing 
odnotowuje ogromny wzrost, a Niezależni Konsultanci dokonują życiowych zmian.



Dlaczego Arbonne®? 

• Produkty konsumpcyjne 

• Popyt na rynku

• Odpowiedni czas i trendy

• Możliwość osiągnięcia maksymalnych efektów przy minimalnym 
nakładzie osobistego czasu pracy.

Arbonne spełnia wszystkie wymienione kryteria 
umożliwiające osiągnięcie sukcesu! 



Potencjał zarobkowy

Arbonne spełnia wszystkie wymienione kryteria umożliwiające 
osiągnięcie sukcesu!

• Dodatkowe dochody w razie potrzeby 

• Silny, dobrze prosperujący i rozwijający się biznes 

Ponadto:
 - Program Dodatek Pieniężny Mercedes-Benz — czyli dodatkowe pieniądze na 

zakup lub leasing samochodu Mercedes-Benz

 - Ekskluzywne podróże 

 - Biżuteria 

 - Uznanie dla Twoich osiągnięć i liczne nagrody

Wybór należy do Ciebie!



Ty podejmujesz decyzje...

Kupuj 
• Przeznacz pieniądze, 

które i tak wydajesz na 
kosmetyki na produkty 
Arbonne.

• Używaj czystych, 
bezpiecznych i 
skutecznych produktów.

Oszczędzaj
• Klienci Preferencyjni 

otrzymują zniżkę na 
produkty Arbonne.

• Gospodarze pokazów 
otrzymują specjalne 
nagrody oraz zniżki.

• Zarabiaj
• Zostań Niezależnym 

Konsultantem firmy 
Arbonne i zacznij rozwijać 
swój biznes.

• Nie ograniczaj swoich 
marzeń! Zacznij 
je spełniać!

Doświadcz osobiście przewagi marki Arbonne.



Najczęstsze obawy i wahania

• Nie mam wystarczającej ilości czasu. 

• Nie mam wystarczającej ilości pieniędzy. 

• Nie znam wystarczającej liczby osób. 

• Co ludzie o mnie pomyślą? 

• W co ja się angażuję?



Nie ograniczaj 
swoich marzeń!
• Miejsce, w którym się dzisiaj znajdujesz 

jest konsekwencją wyborów, których 
dokonałeś wczoraj.

• Jeśli nadal będziesz robić to, co robisz 
dzisiaj, gdzie będziesz za pięć lat?

• Zamiast pytać, „a co, jeśli to się nie 
powiedzie”, zadaj sobie pytanie: „A co, 
jeśli się uda”



PLAN WYNAGRADZANIA DLA NIEZALEŻNYCH KONSULTANTÓW / U.S.
Arbonne sprzedaje swoje produkty wyłącznie za pośrednictwem sieci Niezależnych Konsultantów, którzy uczestniczą w Planie Wynagradzania Arbonne 
SuccessPlan i kwalifikują się do otrzymywania prowizji, premii oraz dodatków pieniężnych od sprzedaży produktów marki Arbonne®. Niezależni Konsultanci 
przystępują do Arbonne w celu stworzenia źródła dochodu. Mogą także tworzyć organizację sponsorując innych w celu wdrożenia ich w działalność 
Arbonne dla większych korzyści finansowych. Oprócz możliwości stworzenia organizacji, Niezależni Konsultanci Arbonne mogą także rejestrować Klientów 
Preferencyjnych i otrzymywać prowizję od zakupionych przez nich produktów.

PLAN WYNAGRADZANIA ARBONNE
Istnieją trzy sposoby, zarabiania w Arbonne:

1. zysk ze sprzedaży detalicznej produktów zakupionych od Arbonne po niższej cenie.

2. prowizja od sprzedaży produktów Klientom Preferencyjnym.

3.  prowizje, premie i dodatki pieniężne naliczane od obrotu i sprzedaży produktów samego Niezależnego Konsultanta oraz obrotu i sprzedaży innych 
Niezależnych Konsultantów w jego zespole (tzw. strukturze lub organizacji podrzędnej).

Arbonne umożliwia Niezależnym Konsultantom prowadzenie dobrze prosperującego biznesu na dzięki hojnemu Planowi Wynagradzania Arbonne SuccessPlan. Podobnie 
jak w przypadku każdej innej działalności polegającej na sprzedaży, wynagrodzenia uzyskiwane przez Niezależnych Konsultantów Arbonne mogą się od siebie znacznie 
różnić. Sukces lub porażka poszczególnych Niezależnych Konsultantów Arbonne, tak jak w przypadku każdej innej działalności, zależy od osobistych umiejętności, 
wysiłku włożonego w pracę, zaangażowania i motywacji. Nie ma żadnej gwarancji sukcesu finansowego, a zarobki wymienione w podsumowaniu Planu Wynagradzania 
nie stanowią gwarancji ani prognozy rzeczywistych zarobków, jakie uzyska Niezależny Konsultant Arbonne w wyniku swojego uczestnictwa w planie Arbonne SucessPlan.

PLAN WYNAGRADZANIA NIEZALEŻNYCH KONSULTANTÓW | Polska



NIE MA ŻADNEJ GWARANCJI W ZAKRESIE DOCHODÓW, A SUKCES LUB PORAŻKA 
KAŻDEGO NIEZALEŻNEGO KONSULTANTA ARBONNE, TAK JAK W PRZYPADKU KAŻDEJ 
INNEJ DZIAŁALNOŚCI, ZALEŻY OD OSOBISTYCH UMIEJĘTNOŚCI ORAZ WŁOŻONEGO 
WYSIŁKU. NIE NALEŻY TRAKTOWAĆ WYNIKÓW INNYCH NIEZALEŻNYCH KONSULTANTÓW 
ARBONNE JAKO SPODZIEWANYCH WIELKOŚCI WŁASNEGO WYNAGRODZENIA.

FIRMA ARBONNE PUBLIKUJE PODSUMOWANIE ŚREDNICH KWARTALNYCH PROWIZJI 
WYPŁACANYCH NIEZALEŻNYCH KONSULTANTÓW ARBONNE. INFORMACJE TE SĄ 
AKTUALIZOWANE CO ROKU I UDOSTĘPNIANE W INTERNECIE NA STRONIE WWW. 
ARBONNE.COM/COMPANY/ICCS.ASP. MOŻNA TAKŻE OTRZYMAĆ KOPIĘ NAJNOWSZEGO 
PODSUMOWANIA WYNAGRODZEŃ INDEPENDENT CONSULTANTS ARBONNE, 
TELEFONUJĄC DO ARBONNE NA DARMOWĄ INFOLINIĘ POD NR 00 800 141 0231.

W celu uzyskania kompletnych informacji na temat programu i szczegółów 
dotyczących ofert motywacyjnych, należy zapoznać się z planem wynagradzania 
Arbonne SuccessPlan oraz Podręcznikiem Zasad i Procedur Arbonne.

Wszystkie świadczenia są podawane w polskiej walucie (PLN).


