A GOOD START 2020 - Programul de motivare dedicat noilor Parteneri de Afaceri ai FM
WORLD Distribution.

Start: 1 Ianuarie 2020
Sfârșit: 31 Decembrie 2020
Primele tale luni la FM WORLD se referă la familiarizarea cu Compania și produsele. Dorim să
vă fie mai ușor. Prin urmare, dacă plasați comențile în mod regulat, vă răsplătim de trei ori.
ETAPA 1
Etapa 1 a colaborării dvs. cu FM WORLD Distribution începe de la încheierea acordului dvs ca
Partener de Afaceri. Dacă plasați comanda/comenzile cu o sumă totală de cel puțin 300 de
puncte, veți avea posibilitatea să cumpărați un set de produse TOP din seria de produse FOR
HOME la un preț promoțional de 1 EURO.

Valoarea setului promoțional este de cel puțin 8 EURO.
Comandați setul promoțional după finalizarea Etapei 1. Aveți la dispoziție 30 de zile pentru a face
acest lucru.

ETAPA 2
În timpul Etapei 2 plasați comanda/comenzile cu o sumă totală de cel puțin 300 de puncte și
veți avea șansa să cumpărați un set de produse TOP pentru îngrijirea corpului și cosmetice cu
doar 3 EURO.
Treceți la Etapa 3.

Valoarea setului promoțional este de cel puțin 13 EURO.
Comandați setul promoțional după finalizarea Etapei 2. Aveți la dispoziție 30 de zile pentru a
face acest lucru.

ETAPA 3
În timpul Etapei 3 plasați comanda/comenzile cu o sumă totală de cel puțin 300 de puncte și veți
avea șansa să cumpărați un set de parfum cu doar 5 EURO.

Valoarea setului promoțional este de cel puțin 17 EURO. Comandați setul promoțional după
finalizarea Etapei 3. Aveți la dispoziție 30 de zile pentru a face acest lucru.

Exemplu:

Data înscrierii în
Clubul FM WORLD
30 Ianuarie 2020

Etapa 1

Etapa 2

Etapa 3

27 Mai 2020

de la 30.01 pâna la
27.02
de la 31.01 pâna la
27.02
de la 27.05 la 26.06

de la 28.02 până la
29.03
de la 28.02 până la
30.03
de la 27.06 la 26.07

de la 30.03 până la
29.04
de la 31.03 până la
29.04
de la 27.07 la 26.08

08 Iulie 2020

de la 08.07 la 07.08

de la 08.08 la 07.09

de la 08.09 la 07.10

05 Septembrie 2020

de la 05.09 la 04.10

de la 05.10 la 04.11

de la 05.11 la 04.12

31 Januarie 2020

Rețineți!
 Dvs. participați în acest program de la data aderării la Clubul FM WORLD (înregistrării pe website).
 Punctele necesare sunt generate din comenzile plasate de către dvs.
 Doar comenzile efectuate în țara de înregistrare se califică pentru Program.
 Seturile promoționale nu au puncte.
 Aveți dreptul să adăugați seturile promoționale în coșul dvs. în terem de 30 de zile de la data în care
ați devenit eligibil să le primiți.

RECRUTARE ACTIVĂ

Durata: Ianuarie 2020 – Decembrie 2020
Scopul: Partenerii de Afaceri recrutând noi Parteneri de Afaceri achiziționând puncte.
La FM WORLD Distribution se plătește pentru recrutarea activă a altora. Avem bonusuri pentru
Recrutarea Partenerilor de Afaceri.
Cum funcționează
Partenerul de Afaceri Recrutor invită o nouă persoană să se alăture și să facă o primă comandă cu
puncte (în luna de înregistrare). Noul Partener de Afaceri primește o reducere de preț de până la
30% (cumpărat la prețul partenerului) și Partenerul de Afaceri Recrutor (daca doar propriile
puncte personale este egal cu 300) primește o remunerație suplimentară sau o reducere de preț în
suma calculată din cifra de afaceri a punctelor noului Partener de Afaceri.

Noul Partner de Afaceri
Valoarea punctelor de comanda

Prețul redus / Prețul de partener

Orice comandă

până la 30% mai puțin din prețul de catalog

Partenerul de Afaceri Recrutor
Punctele personale generate de către Noul Partener
de Afaceri
150
300
peste 600

Remunerare suplimentară / Prețul redus pentru
Partenerul de Afaceri Recrutor
5 EURO
10 EURO
20 EURO

Bonus suplimentar!
Partenerul de Afaceri Recrutor își poate dubla bonusul la fiecare a 5-a persoană care plasează o
comandă conform regulilor de mai sus. Astfel, cu fiecare a 5-a, a 10-a, a 15-a etc. persoană, vă
puteți dubla remunerarea suplimentară / discountul.

Puncte
personale
Prețul redus
pentru noul
partener

Remunerare
suplimentară /
Prețul redus
pentru
Partenerul de
Afaceri
Recrutor

PA
Recrutor
300 puncte

Noul PA1

Noul PA2

Noul PA3

Noul PA4

Noul PA5

176 puncte

400 puncte

630 puncte

715 puncte

până la
30% din
prețul de
catalog

până la
30% din
prețul de
catalog

până la
30% din
prețul de
catalog

până la
30% din
prețul de
catalog

până la
30% din
prețul de
catalog

1023
puncte
până la
30% din
prețul de
catalog

10 EURO

20 EURO

20 EURO

-

5 EURO

20 EURO
x2

TOTAL

95 EURO

*PA – Partener de Afaceri

REȚINEȚI!
Fiecare Partener de Afaceri nou poate, de asemenea, să fie Partener de Afaceri Recrutor și
poate câștiga remunerare suplimentară / discount, pentru promovarea produselor noastre.
NOTĂ:
 Noul Partener de Afaceri va efectua prima comandă până la sfârșitul lunii de înregistrare.
 Pentru a beneficia de bonusul dublu pentru fiecare al 5-lea Partener de Afaceri nou,
trebuie ca ei să fie recrutați în termen de o lună calendaristică.
 Remunerarea suplimentară / Prețul redus pentru Partenerul de Afaceri Recrutor generată
în luna de îndeplinire a condițiilor, este plătită cu o întârziere de o lună. (ex. Calificarea
este îndeplinită în luna iulie, remunerarea suplimentară va fi disponibilă în septembrie).
 Numerele suplimentare nu participă la Program.

EXPEDITION FOR KNOWLEDGE
EXPEDIȚIA DE CUNOAȘTERE

Planul de motivare pentru Partenerii de Afaceri și Nivelurile de Eficiență 0-18%
Start: 01 Ianuarie 2020
Sfârșit: 30 Noiembrie 2020
Luna de bază: Septembrie 2019 sau pentru Partenerii de Afaceri înregistrați în 2020 este
luna în care ați semnat acordul pentru înregistrarea în Clubul FM WORLD:
Traininguri în cele mai frumoase orașe din lume, motivare incredibilă, noi abilități și surse
nelimitate de energie pentru următoarele luni. Sunteți pregătit? Profită de această oportunitate!
REGULI DE CALIFICARE
Sunteți eligibil să faceți parte din Program dacă, în luna de bază, Nivelul dvs. de Eficiență al
numărului principal este între 0%-18%.
Este suficient să obțineți Nivelul de Eficiență de bază și să îl mențineți pentru încă două luni. Cu
alte cuvinte, trebuie să păstrați Nivelul de Eficiență de bază timp de trei luni calendaristice
consecutive.
CERINȚE în luna de atingere a nivelului și în lunile de menținere a nivelului
 300 de puncte personale la FM WORLD DISTRIBUTION
 Regula 60/40
 80% din cifra de afaceri generată de FM WORLD Distribution

Calificări
Luna de bază
0 - 9%
12%
15 – 18%

Nivelul Țintă
15% (3 luni)
18% (3 luni)
21% (3 luni)

Nivelul de Training
City Break*
LUX*
LUX*

*City Break – Turcia (Istanbul)
*LUX – Iordania

REȚINEȚI!
În timpul perioadei de calificare, nu puteți scădea sub nivelul lunii de bază.
Calificările vor fi îndeplinite până la sfârșitul lunii noiembrie 2020, ceea ce înseamnă că
Nivelul Țintă trebuie să fie atins în Septembrie 2019.
NOTE:
 Câștigătorii Programului City Break 2019 au șansa de a se califica penru Nivelul de
Training LUX în 2020.
 Dacă obțineți calificările pentru Programul City Break și pentru Training LUX, puteți
participa la ambele.
 Programele City Break și LUX sunt evenimente de o persoană. Un Partener de Afaceri
poate lua o peroană suplimentară la Trainingul LUX cu condiția să suporte toate
cheltuielile legate de participarea acestei persoane și să accepte toate regulile și condițiile
evenimentului.
 Dacă din orice motive (ex. prea puțini Parteneri de Afaceri eligibili) FM Distribution
trebuie să anuleze trainingul, se va plăti echivalentul de 200 EURO pentru Programul City
Break sau 500 EURO pentru Trainingul LUX.
 Înainte de a participa, vă rugăm să citiți Regulamentul relevant Programului.

CARMOTION

Pentru cine: Partenerii de Afaceri la Nivelul de Eficiență 15%, 18%, 21% (Magnolia de
Aur) și Orhideea de Perlă și Amarant.
Luna de Bază: Septembrie 2019
Noi vrem să vă ajutăm să dezvoltați afacerea dvs. Prin urmare, noi vă oferim posibilitatea
de a conduce mașina visurilor, dacă îndepliniți calificările de la 15% în sus.
Remunerarea suplimentară câștigată în cadrul Programului vă va ajuta să vă plătiți
leasing-ul sau închirierea mașinii pe termen lung. Dacă dețineți deja o mașină, Programul nostru
vă poate acoperi costurile de amortizare.
Ce trebuie să faceți pentru a participa la program?
1. Verificați dacă îndepliniți condițiile sau ne scrieți la adresa
carmotion@distribution.fmworld.com
2. Trimite-ne informațiile privitor la mașină (acelaș e-mail de mai sus)
a) Copia carnetului de înmatriculare a vehicului, revizia tehnică valabilă, dovada
valabilă a asigurării și poze ale mașinii (din față cu plăcuța de înregistrare și partea
laterală a autovehicului).
b) În cazul mașinilor cu vechime de 3 ani (or mai puțin de 5 ani), vă rugăm, de
asemenea, să trimiteți fotografii extra ale mașinii: partea din față cu plăcuța de
înmatriculare și partea laterală a autoturismului, partea din spate a autovehicolului
cu plăcuța de înmatriculare și partea laterală, panoul de control al mașinii și
interiorul.
3. Următorul pas este semnarea Acordului Carmotion pentru perioada de 1 an.
4. Primiți remunerarea suplementară.

I. TERMENII GENERALI ELIGIBILI PENTRU TOATE NIVELILE

-

atingerea Nivelului timp de trei luni calendaristice consecutive
generarea a cel puțin 300 de puncte personale
respectarea regulii 70/30
80% din cifra de afaceri obținută în FM WORLD Polonia, FM WORLD
Distribution și FM WORLD Germania.

EXEPLUL 1
03.2019
12%

04.2019
15%

05.2019
12%

06.2019
07.2019
15%
15%
Atingerea nivelului de 15%

08.2019
18%

În exemplul de mai sus, un Partener de Afaceri a atins Nivelul de 15%. Partenerul/a poate semna
acordul pentru 15% și se califică pentru o remunerare suplimentară de la nivelul 15% după ce a
îndeplinit toate condițiile.

EXEMPLUL 2
09.2018
10.2018
15%
15%
Atingerea nivelului de 15%

11.2018
18%

12.2018
01.2019
21%
18%
Atingerea nivelului de 18%

02.2019
18%

Partenerul de afaceri a obținut Niveul de 15% și 18%. Parteenrul poate semna Acordul pentru
18% și se califică pentru o remunerare suplimentară de la nivelul 18% după ce a îndeplinit toate
condițiile.
EXEMPLUL 3
03.2018
15%

04.2018
18%

05.2018
06.2018
21%
21%
Atingerea nivelului de 21%

07.2018
21%

08.2018
18%

Partenerul de Afaceri a obținut Nivelul de 21%. Partenerul poate semna acordul pentru 21% și
se califică pentru o remunerare suplimentară de la pentru un Nivel mai mare după ce a îndeplinit
toate condițiile.
II. CONDIȚIILE PENTRU PRIMIREA REMUNERĂRII SUPLIMENTARE
Acordul pentru autovehicule semnat pentru Nivelurile 15% sau 18%.
- Atingerea nivelului de 15% sau 18% în fiecare lună
- 300 de puncte personale
- Respectarea regulii 60/40

80% din cifra de afaceri obținută în FM WORLD Polonia, FM WORLD Distribution
și FM WORLD Germanua
- Remunerația suplimentară: 180€ brut pe lună
Acordul pentru autovehicule semnat pentru Nivelul 21% și mai mult – PO și AO*
-

-

Atingerea nivelului de 21% (și mai mult) în fiecare lună
300 de puncte personale
Respectarea regulii 60/40
80% din cifra de afaceri obținută în FM WORLD Polonia, FM WORLD
Distribution și FM WORLD Germanua
Remunerația suplimentară: 300 € brut pe lună

CUM PUTEȚI CHELTUI REMUNERAȚIA DVS. SUPLIMENTARĂ
1. Plata ratei dvs. de leasing
2. Plata pentru închirierea auto pe termen lung
3. Plata pentru costurile de amortizare (dacă dețineți mașina)
Informații suplimentare:
 Partenerul de Afaceri este proprietarul înregistrat / coproprietarul mașinii
 Pentru a primi remunerarea suplimentară, Partenerul de Afaceri este obligat să semneze
Acordul Carmotion.
 Pe numărul Partenerului dvs. de Afaceri puteți să obțineți o remunerare suplimentară
numai pentru un Program Auto.
 Cererile de primire a remunerației suplimentare sunt revizuite individual.
 După semnarea Acordului Carmotion, autocolante corporative relevante vor fi plasate pe
mașina dvs. (puteți adăuga informații personale precum numărul dvs. de telefon, adresa de
e-mail și site-ul personal)
 FM WORLD Distribution își rezervă dreptul de a verifica, dacă Partenerul de Afaceri este
în continuare proprietarul mașinii, în orice moment.
Dacă aveți alte întrebări, vă rugăm să ne scrieți la carmotion@distribution.fmworld.com sau
să apelați în CALL CENTER.

Durata: Ianuarie – Decembrie 2020

Bine ați venit acasă

Bine ați venit acasă

Durata: Ianuarie – Decembrie 2020
Luna de bază: Septembrie 2019
Target: Partneri de Afaceri de la nivel de eficiență 0% - 21%, Orhidee de Perlă și Orchidee Amaranth.

Visezi la casa ta proprie?
Poți să o faci cu noi!
Am creat condiții unice de dezvoltare pentru a vă ajuta să deveniți independenți din punct de vedere
financiar și pentru a obține ceea ce vă doriți cu adevărat: propria casă!
Acest program este conceput pentru a promova Nivelul de 21% și de a vă ajuta să construiți o
structură mai bună, mai stabilă și mai profitabilă. Super Bonusul de 500€ brut va fi plătit în fiecare lună
la acei parteneri de afaceri care îndeplinesc termenii și condițiilor acestui Program de Motivare.
Super Bonusul de 500€ va fi plătit pentru a vă ajuta să plătiți cheltuielile lunare ale gospodăriei, cum ar
fi: facturile de utilitate, plățile ipotecare, ratele la mașină, facturile de telefon și alte cheltuieli de uz
casnic cu care se confruntă toată lumea. Nu este necesar să prezentați nicio factură.

We l c o m e H o m e

Vedeți cum puteți să vă construiți structura chiar de la început ca
să câștigați Super Bonusul în fiecrare lună:
I. REGULILE PENTRU PARTENERII DE AFACERI LA NIVELURILE 0-18%
Puteți obține o remunerare suplimentară egală cu 50%-100% din câștigurile obișnuite / reducerea
comercială. Dacă atingeți obiectivul, acesta va fi plătit de două ori pe nivel. Este suficient sî vă construiți
structura pe minim 5 linii și minimum de puncte al cifrei de afaceri de la început. Vedeți cum vă
construiți structura și ce puteți obține.

21%
EXTRA BONUS 500
(o singură plată)

€ BRUT

Pentru rezultate rapide:
• Obiectiv realizat în 10 luni: de la 9% -12% la 21% + condiții
• Obiectiv realizat în 8 luni: de la 15% la 21% + conditii
• Obiectiv realizat în 5 luni: de la 18-21% la 21% + condiții

21%
SUPER BONUS

PENTRU CASĂ:

500 €
(brut / lună)

Minim 6 ramuri cel puțin 5000 de puncte pentru fiecare

18%
15%
12%
9%
NIVEL

50% mai mult din
remunerația obișnuită

min. 5 ramuri și cel puțin 2,500
de puncte pentu fiecare ramură

100% mai mult
din remunerația obișnuită

min. 6 ramuri și cel puțin 2,500
de puncte pentu fiecare ramură

50% mai mult din
remunerația obișnuită

min. 5 ramuri și cel puțin 1,000
de puncte pentu fiecare ramură

100% mai mult
din remunerația obișnuită

min. 6 ramuri și cel puțin 1,000
de puncte pentu fiecare ramură

50% mai mult din
remunerația obișnuită

min. 5 ramuri și cel puțin 600 de
puncte pentu fiecare ramură

100% mai mult
din remunerația obișnuită

min. 6 ramuri și cel puțin 600 de
puncte pentu fiecare ramură

50% mai mult din
remunerația obișnuită

min. 5 ramuri și cel puțin 300 de
puncte pentu fiecare ramură

100% mai mult
din remunerația obișnuită

min. 6 ramuri și cel puțin 300 de
puncte pentu fiecare ramură

BONUS

CONDIȚII

21%
CALEA SPRE
SUCCES

We l c o m e H o m e

Dacă vă creați modulul structurii destul de rapid, noi vă vom plăti un Bonus EXTRA de 500€ (doar o
singură plată).
Cum trebuie să vă construiți structura?
•
•

Cel puțin 5 ramuri (bonusul este acordat nu pentru Nivelul de Eficiență, ci pentru construirea
structurii modelului).
Dacă ați atins, de exemplu, nivelul de 12%, dar structura dvs are doar 3 ramuri, ar trebui să
vă adaptați structura la modelul de 5-6 ramuri, cel puțin 600 de puncte. Veți primi, atunci, o
remunerare suplimentară / o reducere comercială suplimentară de 12%.

În fiecare lună care urmează, puteți să treceți la o nouă provocare și să obțineți un Super Bonus, chiar
dacă ați eșuat pe parcurs.
II. REGULI PENTRU PARTENERUL DE AFACERI LA NIVELUL DE 21%
Dacă sunteți deja Orhidee de Perlă sau Amarant, este suficient să adaptați structura dvs. la modelul
structurii de 6 ramuri, fiecare cu minim de 5000 puncte.

Ce să facem?
Pentru a beneficia de Super Bonus, trebuie să construiți o structură necesară de 21% nivelul Orhidee
de Perlă sau Amarant cu condiții suplimentare după cum urmează:

Cel puțin 6 ramuri, fiecare cu cel puțin 5000 puncte de grup
100 puncte personale

CONDIȚII SUPLIMENTARE

NIVEL

Numărul
din linia de jos

Cifra de
afaceri minimă
al fiecărei linii
descendente

Puncte
personale

21%

6

5 000

100

Super Bonus
= 500 Euro

Orhidee
de Perlă

6

5 000

100

Super Bonus
= 500 Euro

Orhidee
de Amarant

6

5 000

100

Super Bonus
= 500 Euro

ELIGIBIL

We l c o m e H o m e

Priviți exemplul structurii necesare pentru Magnolia de Aur:

MAGNOLIA DE AUR
Total puncte 30100

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

Priviți exemplul structurii necesare pentru Orhidee de Perlă:

ORHIDEE DE PERLĂ
Total puncte 78100

35 000

15 000

10 000

8 000

Priviți exemplul structurii necesare pentru Orhidee de Amarant:

Orhidee DE AMARANT
Total puncte 123100

35 000

30 000

10 000

38 000

We l c o m e H o m e

Rețineți!
•
•
•

•

Chiar de la început promovați structura de 5-6 ramuri. Încurajți Partenerii de Afaceri din rețeaua
dvs. să adopte structurile în așa fel încât să obțină o remunerare suplimentară.
Welocome Home este un program global – punctele generate de toate filialele FM WORLD se
calculează în funcție de cifra de afaceri.
Luna de bază este septembrie 2019. Aceasta înseamnă că dacă doriți să primiți o remunerare
suplimentară, cifra de afaceri în fiecare lună a anului 2020 nu poate fi mai mică decât cifra de
afaceri din luna septembrie 2019. Trebuie să vă amintiți, de asemenea, de punctele dvs
personale (300 puncte).
Puteți să faceți parte din program cu numărul dvs. personal și maxim trei numere suplimentare.

Exemplu:
Septembrie
2017

Januarie
2018

Februarie
2018

Martie
2018

Aprilie
2018

Mai
2018

Iunie
2018

Nivelul

12%

12%

12%

12%

12%

15%

15%

Cifra de
afaceri de
grup

8 600

8 700

8 601

9 200

9 500

9 650

12 300

Numărul de
linii

3

3

5

5

5

5

6

Remunerarea dvs./
reducerea
comercială

-

-

50% mai
mult

50% mai
mult

50% mai
mult

100% mai
mult

It is illegal for a promoter or a participant in a trading scheme to persuade anyone to make a payment by promising benefits from
getting others to join a scheme. Do not be misled by claims that high earnings are easily achieved.

