PRESEŽNIKI

Gisele Bündchen
(Brazilija) je v letu
dni do junija 2016
zaslužila 30,5
milijona dolarjev.
Poleg pogodb
s podjetji, kot je
Chanel, služi še
z blagovnimi
znamkami izdelkov
za nego kože in
spodnjega perila,
čeprav od leta 2015
ni več manekenka.

Jim Parsons (ZDA), zvezdnik
CBS-ove serije Veliki pokovci
(v kateri igra Sheldona
Coopra), je zaslužil približno
22,5 milijona dolarjev,
s čimer je že drugo
leto zapored postal
najbolje plačani TVigralec.

Izvršni direktor
131,2 mio USD
John Hammergren (ZDA)
je zaslužil 131,19 milijona
dolarjev v letih 2015–16.
Je predsednik, član
odbora in izvršni direktor
korporacije McKesson, ki
se ukvarja z zdravstvom,
medicinsko
tehnologijo in
farmacevtiko.

One Direction (VB, Irska)
je zaslužila približno 110
milijonov dolarjev.
Večino je prinesla
turneja On the
Road Again leta
2015. Fantovska
skupina ima
trenutno
premor.

Kevin Hart (ZDA) je v živo
nastopil v več kot 100
predstavah. Vsaka mu je
nanesla dober milijon bruto,
zato je v letu dni zaslužil
87,5 milijonov dolarjev.

Taylor Swift (ZDA) je
zadnji album izdala leta
2014, toda 250 milijonov
dolarjev vredna
svetovna turneja 1989
ji je navrgla 170 milijonov
dolarjev, več kot
dvakrat več, kot je
zaslužila leta 2015.

Slavna oseba
170 mio USD

Cristiano
Ronaldo,
superzvezdnik
Reala Madrid, je na
Forbesovi lestvici
najbogatejših izenačen
z dr. Philom. Približno
32 milijonov dolarjev je
zaslužil samo z nastopi
v oglasih, predvsem
za Nike.

Športnik
88 mio USD

Zvezdnik kantrija Garth
Brooks (ZDA) je od junija
2015 do junija 2016
zaslužil približno
70 milijonov dolarjev.
Prihodki so narasli
predvsem zaradi
turneje, ki je septembra
2016 vstopila v svoje
tretje leto.

Igralec in nekdanji rokoborec
Dwayne Johnson (oz.
The Rock, ZDA) je zaslužil
približno 64,5 milijona
dolarjev. V tem obdobju
je med drugim nastopil
v filmu Prelomnica
Svetega Andreja (2015) in
Disneyjevi risanki Vaiana:
Iskanje bajeslovnega
otoka (2016).

Komik
87,5 mio USD

Glasbenik
70 mio USD

Cam Newton (ZDA),
podajalec za ekipo
Panthers iz Severne
Karoline, je v letu dni do
junija 2016 zaslužil 53
milijonov dolarjev, od
tega 41,1 s plačami in
zmagami na tekmah.
Z nastopi v oglasih
je zaslužil ‘samo’ 12
milijonov dolarjev.

Igralec
64,5 mio USD

Kim Kardashian West
(ZDA) je zaslužila
51 milijonov
dolarjev, večinoma
z igro za telefone, Kim
Kardashian: Hollywood,
ki je samo leta 2015
prinesla 71,8 milijona
dolarjev.

Igralec ameriškega nogometa
53 mio USD

Indijec Shah Rukh Khan
oz. SRK je v 2015 in 2016
zaslužil 33 milijonov
dolarjev. Prvič je
nastopil v filmu
Deewana (Indija,
1992) in nato še v več
kot 80 filmih. Danes
igra glavne vloge
v uspešnicah, kot je
Dilwale (Indija, 2015).

Usain Bolt (Jamajka)
ima več rekordov, tudi
za najhitrejših 100 in
200 m, zaradi katerih so
njegovi prihodki skočili
v nebo. Približno 30 od
32,5 milijona dolarjev je
zaslužil z nastopi v oglasih.
Njegov največji sponzor je
podjetje Puma, ki mu
je prineslo več kot
10 milijonov dolarjev.

Zvezdnica resničnostne TV
51 mio USD

Bollywoodski igralec
33 mio USD

Atlet
32,5 mio USD

Glasbena skupina
110 mio USD

Prenesite si ta plakat s strani: guinnessworldrecords.com/2018

Najbolje plačani pisatelj
leta 2016 je pisec kriminalk
James Patterson (ZDA),
ki je zaslužil približno 95
milijonov dolarjev. S tem je
postal tudi najbolje plačani
živeči zvezdnik (moški).

Pisatelj
95 mio USD

> 90 mio USD

LeBron James (ZDA),
ki igra pri clevelandski
ekipi Cavaliers, je zaslužil
77 milijonov dolarjev,
od tega približno 54 od
vrhunsko plačanih oglasov
za slavna podjetja, kot
so Nike, Coca-Cola
in Samsung.

Košarkar
77 mio USD

‘Shock jock’ Howard Stern (ZDA)
je prejel 85 milijonov dolarjev
prihodka. Decembra 2015 je objavil
novico, da je podpisal novo
petletno pogodbo z radijsko
postajo Sirius XM.

David Copperfield
(ZDA) je v 2015–16
zaslužil približno
64 milijonov dolarjev,
večinoma s svojimi
dolgoletnimi
nastopi v Las
Vegasu v Nevadi
v ZDA.

Didžej Calvin Harris (r. Adam
Wiles, VB) je zaslužil
63 milijonov dolarjev.
Najbolje plačani didžej
je bil tudi prejšnji
dve leti.

75–90 mio USD

Iluzionist
64 mio USD

Didžej
63 mio USD

Radijski voditelj
85 mio USD

Lewis Hamilton,
britanski zvezdnik
formule ena, je
zaslužil 46 milijonov
dolarjev, od tega
42 z zmagami
na dirkah. Leta
2015 je osvojil
svoj tretji naslov
prvaka.

Ameriška igralka
Jennifer Lawrence,
najbolj znana po vlogah
v franšizah Igre lakote
in Možje X, je v
obdobju 2015–16
zaslužila približno
46 milijonov
dolarjev.

60–75 mio USD

Dirkač formule 1
46 mio USD

Filmska igralka
46 mio USD

45–60 mio USD

Manekenka
30 mio USD

TV-igralec
22,5 mio USD

> 20 mio USD

Predstavljamo slavne, ki so med 1. junijem 2015 in 1. junijem 2016 zaslužili največ in se uvrstili
na Forbesovo lestvico najbogatejših. Zadnjeuvrščeni je v letu dni prejel 500-kratnik povprečne
plače v ZDA. Toda na čelu najbogatejših je še vedno en mož …

Največji zaslužkarji

Ameriški
televizijski
zvezdnik dr. Phil
McGraw, znan po
oddaji Dr. Phil na
TV-postaji CBS, je
zaslužil približno
88 milijonov dolarjev.

TV-voditelj
88 mio USD

Ellen DeGeneres
(ZDA) – TVzvezdnica, igralka
in od leta 2003
voditeljica po
sebi imenovane
oddaje – je zaslužila
75 milijonov dolarjev.

TV-voditeljica
75 mio USD

Gordon Ramsay, ki slovi
po svojih kuharskih TVoddajah Vražja kuhinja,
MasterChef ZDA in
Ramsay rešuje kuhinje,
je zaslužil približno 54
milijonov dolarjev.

Kuhar
54 mio USD

Sofía Vergara (Kolumbija), zvezdnica serije
Sodobna družina,
je s približno 43
milijoni dolarjev
že peto leto zapored
najbolje plačana TVigralka.

TV-igralka
43 mio USD

Kralj popa še živi – vsaj
denarno. Michael Jackson
(ZDA, 1958–2009) je zaslužil
825 milijonov dolarjev in
je od sezone 2012–13 na
prvem mestu Forbesove
lestvice najbogatejših
preminulih zvezdnikov.

Preminula slavna oseba
825 mio USD

NAJBOGATEJŠI ČLOVEK –
86,9 MRD USD
Nihče ni nakopičil več premoženja kot
Bill Gates (William H. Gates III., ZDA).
Gates, soustanovitelj Microsofta, je bil
najbogatejši človek od 1995 do 2007, nato
znova leta 2009 in nato vse od leta 2014.
3. aprila 2017 je imel pod palcem 86,9
milijarde dolarjev. Od leta 1999 z ženo vodi
Sklad Billa in Melinde Gates, ki si prizadeva
za odpravo revščine milijonov ljudi, virusa
HIV, malarije in drugih nalezljivih bolezni.

