SZUPERLATÍVUSZOK

A 2016-os év legjobban
honorált írója a bűnügyi
regények és thrillerek
mestere, James Patterson
(USA) volt 95 millió dollárral.
Ezzel ő számít a legjobban
kereső ma élő hírességnek
(férfi) is.

Író
95 M $

Vezérigazgató
131,19 M $
2015–16-ban az
egészségügyi termékek,
orvosi műszerek és
gyógyszerek gyártásával
foglalkozó McKesson
Corporation elnökvezérigazgatója, John
Hammergren (USA)
131,19 millió dollárt
keresett.

A One Direction (UK/
IRL) a becslések szerint
110 millió dolláros
bevételre tett
szert. Ennek nagy
része a 2015-ös On
the Road Again
Tour elnevezésű
koncertturnéjukból folyt
be.

Kevin Hart (USA) több mint
100 élő fellépésének átlagos
bevétele 1 milliárd dollár
volt, aminek köszönhetően a
komikus 87,5 millió dollárral lett
gazdagabb.

A Forbes
legjobban kereső
hírességeket
rangsoroló listáján Dr.
Phillel holtversenyben
álló Real Madrid-sztár
Cristiano Ronaldo
bevételéből mintegy 32 M $
a szponzori szerződésekből
származik, a legjelentősebb
a Nike-val kötött
kontraktusa.

Taylor Swift (USA) 2014
óta nem adott ki új
albumot, ám a The 1989
World Tour elnevezésű
koncertturnéja 250 M
$-os bevételt termelt,
aminek köszönhetően
a popsztár vagyona
170 millióval
gyarapodott,
ami kétszerese a
2015-ösnek.

Híresség
170 M $

A country műfaj sztárja
Garth Brooks (USA) 70
millió dollárhoz jutott 2015
júniusa és 2016 júniusa
között. Bevételéhez
nagymértékben
hozzájárult hosszú
koncertkörútja, ami
2016 szeptemberében
már harmadik éve
zajlott.
A pankrátorból színésszé
lett Dwayne Johnson (USA),
vagyis a „Szikla” a becslések
szerint 64,5 millió dollárral
lett gazdagabb. A
Törésvonal (amerikai,
2015) és a Disney Vaiana
(amerikai, 2016) c.
animációs filmje volt az
a két alkotás, melyben
a vizsgált időszakban
közreműködött.

Sportoló
88 M $

Zenész (férfi)
70 M $

A Carolina Panthers
quarterbackjének, Cam
Newtonnak (USA) a 2016
júniusát megelőző 12
hónapban 53 millió dollár
volt a vagyona. A sportolók
esetében rendhagyó
módon bevételei nagy
részét (41,1 millió dollár)
a fizetése és a győzelmi
prémiumok képezik,
és „csupán” 12 millió
származik szponzori
szerződésekből.

Amerikaifutballista
– 53 M $

Az indiai Shah Rukh Khan –
közismert nevén SRK –
33 M $-t keresett 2015–16ban. A Deewanában
(indiai, 1992) való
bemutatkozása óta
80-nál is több filmben
szerepelt, és továbbra is
főszerepeket kap hatalmas sikerfilmekben,
mint például a 2015-ös
Dilwale.

Bollywoodi színész
33 M $

Színész
64,5 $

Komikus
87,5 M $

Kim Kardashian West
(USA) 51 millió dollárt
keresett, az összeg
nagy része a Kim
Kardashian: Hollywood
nevű mobiltelefonos
alkalmazásból folyt be.
Az app csak 2015-ben
71,8 millió dolláros
bevételt termelt.

Valóságshow-sztár
51 M $

Usain Bolt nemcsak a 100
és a 200 m-es síkfutás
világrekordere, hanem
a legmagasabb jövedelmű
atléta is. 32,5 millió dolláros
keresetéből körülbelül 30
millió származik a különféle
szponzori szerződésekből.
Legnagyobb szponzora a
Puma cég, több mint 10
millió dollárt fizetett
neki.

Atléta
32,5 M $

Együttes
110 M $

Töltsd le ezt a posztert: guinnessworldrecords.com/2018

90 M $ <

A jelenleg a Cleveland
Cavaliers-ben játszó
LeBron James (USA)
a becslések szerint 77 millió
dollárt keresett, amiből
közel 54 millió az olyan nagy
cégekkel kötött szponzori
szerződésekből folyt be,
mint a Nike, a Coca-Cola
vagy a Samsung.

Kosárlabdázó
77 M $

Howard Stern (USA), aki 2015
decemberében új ötéves
szerződést írt alá a Sirius XM
rádióadóval, 85 millió dollárt
keresett.

David Copperfield
(USA) a becslések
szerint 64 millió dollárt
„varázsolt össze” az
2015–16-os évedben.
Bevétele nagy
része hosszú ideje
futó Las Vegas-i
showműsorából
származik.

DJ Calvin Harris (sz. Adam
Wiles, UK) 63 millió dollárt
keresett, és immár
harmadik éve vezeti a
legjobban kereső DJ-k
listáját.

75–90 M $

Bűvész
64 M $

Rádiós műsorvezető
85 M $

A F1 brit sztárja,
Lewis Hamilton
46 millió dollárt
keresett, ebből
42 millió a
futamgyőzelmei
után folyt be.
Hamilton 2015ben harmadik
világbajnoki címét
szerezte.

Jennifer Lawrence (USA)
elsősorban az olyan
sikeres sorozatokban
játszott főszerepeiről
ismert, mint az Éhezők
viadala vagy az X-Men.
Ő 2015–16-ban 46
millió dollárral lett
gazdagabb.

DJ
63 M $

60–75 M $

Formula–1-pilóta
46 M $

Gisele Bündchen (BRA)
30,5 millió dolláros
bevételre tett szert
a 2015–2016 júniusa
között. A nagy cégekkel,
például a Chanellel
kötött szerződései
mellett saját bőr
ápolási termékekkel és
fehérneműkkel is
piacra lépett. Vagyona
tovább gyarapszik, bár
2015-ben felhagyott
a modellkedéssel.

Modell
30 M $

Filmszínésznő
46 M $

Jim Parsons (USA),
a CBS Agymenők c.
vígjátéksorozatának sztárja
(ő alakítja Sheldon Coopert) a
becslések szerint eddig 22,5
millió dollárhoz jutott a film
kapcsán,
s ezzel már második éve
vezeti a legjobban kereső
férfi tévészínészek
listáját.

Tévészínész
22,5 M $

45–60 M $

20 M $ <

A GWR az alábbiakban azokat a hírességeket mutatja be, akik a Forbes adatai szerint 2015. 06. 1. és 2016.
06. 1. között a legtöbbet keresték. A lista legalacsonyabb keresetű tagjának éves bevétele ötszázszorosa az
amerikai átlagjövedelemnek. A gazdagok összesített listájának élén már jó ideje ugyanaz a személy áll…

A legjobban kereső…

A Modern család
sztárja Sofía Vergara
(COL) immár ötödik
éve számít a
legjobban kereső
tévészínésznőnek
43 millió dollárra
becsült bevétellel.

Tévészínésznő
43 M $

A Pop királya ma is
él – legalábbis pénzügyi
értelemben. Michael
Jackson (USA, 1958–2009)
825 millió dolláros
bevételével 2012–13 óta
őrzi első helyét a Forbes
Legjobban kereső halott
hírességek listáját.

A tévésztár
dr. Phil McGraw
– aki a CBS-en
futó Dr. Phil c.
talk show-járól
ismert – 2015–16-ban
a becslések szerint
mintegy 88 M $-t
keresett.

Tévés személyiség
88 M $

A tévésztár,
színésznő és 2003ban indult saját nevét
viselő beszélgetős
műsorának
műsorvezetője, Ellen
DeGeneres 75 millió
dollárt keresett.

Tévés személyiség
(nő) – 75 M $

A főként tévés gasztronómiai
műsorairól – A pokol
konyhája, Amerikai
mesterszakács, Ramsey,
a konyha ördöge – ismert
Gordon Ramsey (UK)
megközelítőleg
54 millió dollárt keresett.

Szakács
54 M $

Elhunyt híresség
825 M $

A LEGGAZDAGABB EMBER – 86,9 MRD $
Senki sem halmozott fel nagyobb vagyont
Bill Gatesnél (teljes nevén William H. Gates
III., USA). A Microsoft társalapítója volt a Föld
leggazdagabb embere 1995–2007 között,
2009-ben, és 2014 óta ismét ő vezeti a listát.
2017. 04. 3-án a vagyona 86,9 MRD $ volt.
1999-ben feleségével létrehozták a Bill &
Melinda Gates Alapítványt, amelynek célja
több millió ember kiemelése a szegénységből,
továbbá az olyan betegségek elleni küzdelem,
mint az AIDS, a malária és más fertőzések.

