
Fordele Vegas 

 

Vegas Cosmetics – en virksomhed på Succeskurs i Europa
>> Her er lidt af de fordele Vegas har i forhold til andre, der ligger til grund for denne succes <<
 

Firma 

� Vegas Cosmetics (kaldet Vegas) er perso

Fernandes og Nelson de Costa.  

� Vegas startede i Tyskland i 2003, og havde en omsætning 

117mio.kr. i 2014 og en vækst på hele 25% i forhold til 2013

� Vegas har ingen kapitalfond, banker 

bestemmer over virksomheden – Vegas er gældfri.

� Vegas leverer pakker til 33 lande, og er oversat til 13 sprog på 

nettet. 

 

Muligheder 

� Vegas er startet i august 2014 i Danmark

vækstmuligheder. Resten af Skandinavien 

� Der er mange tidligere ”networkere”

get nyt, seriøst, konkurrencedygtigt, som

� Andre Network firmaer i Danmark, der har lignende produkter 

som Vegas, er ca. 40% dyrere end Vegas.

� Det er muligt at bygge struktur og få sendt pakker direkte fra 

Vegas til lande de nu ikke er i /sender varer til. Alle priser vil så 

være i Euro og med tysk/engelsk tekst

 

Opstart med Vegas 

� Du kan starte med Vegas for KUN kr. 80,

loger, engrosprislister, emneliste, m.m. 

� Når du er registret på nettet, så får du med det samme en 

velkomst mail, hvor dit ID-nummer og dit password står.

allerede med det samme registrere 

� Du kan registrere i alle lande i hele verdenen, selvom Vegas ikke 

har sendt der til før. det er Vegas der bestemmer hvilke lande 

der må sendes til, men dig. (Da Vegas har en storkunde aftale 

med DHL, leveres billigt til hele verdenen)

 

Logistik og regler 

� Der er tilladt at være i et andet ”Network 

ved indtrædelse til Vegas. 

� Det er tilladt at starte, eller købe produkter/ydelser fra et andet 

”Network marketing” selskab, mens du er 

� Det er tilladt at sælge fra egen butik, fra messer og markeder.

� Det er tilladt at have varelager.  

 

Produkter - AloeVera 

� Vegas´s har egen økologisk produktion af AloeVera i 

� Vegas´s AloeVera har hele 2.000mg. Ac

konkurrenter ml. 500-1000mg.) 

� Vegas har 3 varianter af AloeVera drik 

drik har 95% AloeVera i, og koster kr. 

142,50) 

� Vegas har bl.a. en 500ml. Intense spray forstøver med 90% 

AloeVera og propolis, til Kun kr. 123,

� Vegas mini forstøver 30ml. tom, koster kun kr. 

� Vegas har en 200ml. koncentrat med 99% AloeVera, til
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Vækst 2013 til 2014 = 25%

    Carlos           
    Fernandes     de Costa

Nelson                             
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Vækst 2013 til 2014 = 25% 

     Nelson                             
Fernandes     de Costa        

Nelson                              
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Produkter - Parfume 

� Vegas har hele 62 forskellige parfumer, 

koster kr. 143,- for 100ml Eau de Parfume.

� For kun 28,- kr. ekstra, kan du selv design

parfumen & gøre den personlig til gave

� Parfumer af tilsvarende kvalitet som de bliver sam

med, er hele 3-10 gange så dyre. 

� Alle duftene kan prøves i en duftkasse til KUN kr. 280,

(indeholdende alle dufte). Vegas har også smarte gaveæsker.

 

Produkter - Kosmetik 

� Vegas har en kosmetik kuffert med hele 114 produkter i, til kun 

Kr. 3.192,- inkl. kuffert med 7lag (kuffert 

� Vegas har også en professionel kosm

stål, med aflås rum bag på. Stander inkl. 125 produkter, koster 

KUN kr. 3.992,- i alt. 

� Vegas har unikke kosmetik produkterne

har: Magnetneglelak, hvor du selv kan designe (pr. stk. kun kr. 

49,-) + Du kan også selv kan sammensætte øjenskygge / rouge 

farver i triokasse – og udskifte farver løbende

 

Produkter - Pleje 

� Vegas har et unik pleje program med Celltronic der udglatter

rynker, bedre end nogen cremer. 

� Vegas har en også en unik Lifting serum der fjerner rynker på 

KUN 8min. (indeholder: neuropeptider

lerne til at slappe af – virker på samme måde som botox, dog 

uden skade virkning.) 

 

Produkter – smykker 

� Vegas har smykke helt ned til en pris af kr. 122,

er nikkel frie. 

� Vegas smykker er bl.a. lavet af: Ædelstål, Sterling sølv, eller 

belagt med guld/rødguld, m.m. 

� Vegas har et flot ur koncept, hvor alle ure er vandtæt til 30

+ alle med safirglas + nogle af Chronograph

� Urene koster fra KUN kr. 430,- 

 

Produkter – Kosttilskud 

� Vegas har en The med 250g til kun kr. 103,

køb. Super god for influenza, feber, og 

halsen). Den giver en god mæthedsfornemmelse

koffein og kalorier. 

� Vegas har også Colostrum kapsler 30stk. til kr. 200,

pakke = kr. 181,-) 

 

Titler & Rejser 

� Ved Vegas skal du ikke holde en omsætning i 3

mere, for at få en titel (Teamleder, Orgaleder, m.m.), du har den 

fra først måned du når omsætningen.

� Ved Vegas skal du ikke have et antal bonus linjer, får at nå en 

titel, samt tæller egenomsætning med til titler.

� Alle der når OL og holder det, får en gratis rejse for 2 ti

Mallorca. 
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Bonus – modregn i rabat 

� For de der er på eks. kontanthjælp / pension / sygedagpenge 
m.m., så kan du få din bonus som rabat, modregnet næste køb.  

� Der skal jo ikke betale skat af produkter du får billigere. 
 

Bonus – Systemet 
 

� Vegas udbetaler op til 52,8% i bonus i alt på hver netto kr. (ca. 
25% mere end andre konkurrenter) 
 

� Fra allerede 100point (kr. 720,- netto) = får du allerede 3% 
tilbage – denne tabel topper med 26% ved 10.000 point 
(72.000,- netto).  

� Det kræver kun en egenomsætning på 50 BP pr. måned, for at få 
bonus af evt. gruppeomsætning. Har man ikke 50BP, går bonus 
videre til næste med 50egenBP. 
 

� Ved 4.000 point er du Teamleder (TL) og ved 10.000 point er du 
allerede Orgaleder (OL) 

� Fra (TL) får du 1500,- netto i ekstrabonus (uden at skule købe bil 
for det) og fra (OL), får du 3750,- netto i ekstrabonus og ved 5 
direkte OL = 7500,- netto. 
   

� Når du får en OL op (linje over 10.000point) får du 10% i 
”lederbonus” af den første / 11% ved 3 direkte OL linjer / 12% 
ved 5 direkte OL linjer / 13% ved 8 direkte OL linjer. 

� Lederbonus difference (fra eks. 12 til 10%) bliver også udbetalt. 
 

� Vegas udbetaler yderligere ml. 1-4% i Dybdelederbonus + 
Dybdebonus difference også. 
 

� I Vegas bliver der udbetalt op til 3% i årsbonus, og det kommer 
allerede ved en årsomsætning på 500.000 point (ca. kr. 
3.600.000), og har du en linje i din struktur der får årsbonus, får 
du stadig årsbonus af din restomsætning.  

� Årsbonus udbetales allerede i januar året efter optjening. 
 

 
Bemærk:  

� Alle priser ovenover, hvor der ikke nævnt netto = er dansk 
indkøbs pris i kr. inkl. moms 

� Ved registrering af partnere til nye lande – kontakt da først: 
”Vegas Danmark” for yderligere hjælp og information til opstart 
i nye lande Vegas ikke har sendt til før (mhp. rådgivning). 

� Ved salg fra butik, messer, markeder, skal det først godkendes af 
”Vegas Danmark” 

� Vegas tager ikke lager af varer retur, I.f.m. en partner evt. har 
købt stort ind til butik/messer, m.m. 

 
Kontakt ”Vegas Danmark” 

� Al kontakt vedrørende ovenstående til ”Vegas Danmark” på: 

vegas@vegas-danmark.dk  

 

 
Og med en virksomhed der er tysk – der vækster 25% – hvor du kan få medindflydelse – der hver 2. måned kommer med nye produkter 

– ingen begrænsninger har (som mange andre Network virksomheder har) – som har et bredt produktprogram, så du (og alle du kunder 

/ venner) kun behøver handle ET sted – så har DU meget store chancer for en stor karriere med Network marketing med Vegas.  

 


