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Bine ai venit în aromata lume FM!

Am văzut că şi tu ai descoperit magia aromelor noastre. Bineînţeles, pentru tine am 
creat o ofertă specială. Îţi propunem o largă paletă de arome – delicată şi inviorătoare, 
atrăgătoare şi senzuală, clasică şi rafinată...

Înţelegem perfect nevoile tale.

Vedem de asemenea că doreşti să arăţi şi altora ce ai descoperit, introdu-i în lumea 
parfumurilor noastre.

Nouă, la fel ca şi ţie, ne place să împărtăşim bucuria.

Când am văzut că parfumurile noastre se bucură de o apreciere atât de mare în rândul 
clienţilor, ne-am hotărât să avem grijă ca, cât mai multe persoane să le cunoască şi să 
le îndrăgească.

În prezent, marca FM este cunoscută şi apreciată în câteva zeci de ţări.

Astăzi, şi tu te alături grupului internaţional!
Vă dorim o colaborare fructuoasă!

FM GROUP World
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P L A N E T A  A R O M E L O R

Închipuie-ţi...
...o muncă de care nu eşti dependent. Singur decizi cu cine vei lucra, iţi alegi 
orele care iţi convin, iar grupa colaboratorilor tăi sunt partenerii în care poţi 
avea încredere totală.

Gândeşte-te la o ocupaţie datorită căreia îţi realizezi ţelurile şi ambiţiile 
tale, la o muncă, care devine pentru tine o plăcere, la care te vei gândi cu 
entuziasm.

Fii atent ce interesant ar fi dacă singur ai stabili care este succesul tău şi l-ai 
realiza consecvent.

Crezi că acesta este doar un vis? Nimic asemănător! Nu peste mult timp, 
această închipuire poate deveni realitate. Este suficient să îţi sacrifici puţin 
timp şi să cunoşti împreună cu noi regulile care te vor conduce spre succes.
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Firma FM GROUP există din anul 2004.
Cu noi colaborează 200 000 de Distribuitori.
Suntem prezenţi pe câteva continente.

Ideea fondatorului FM GROUP a fost crearea unei linii exclusive 
pentru produsele de parfumerie.

Să vinzi clienţilor tăi aceste produse nu inseamnă totul. Daca te interesează 
şi alte forme de câştig, citeşte informaţiile din următoarea parte a planului. 
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Ai făcut primul pas pentru a cunoaşte principiile pe care se bazează 

MARKETINGUL ÎN SISTEM ETAJAT!
Te vom ajuta ca acest termen să nu fie străin pentru tine, 
ci să devină inspiraţia pentru următoarele tale acţiuni.

Fiecare activitate are reguli stabilite, care reprezintă baza obţinerii succesului 
– la fel se întâmplă şi în marketingul în sistem etajat. Pentru a înţelege 
esenţa acestuia şi pentru a începe activitatea fii puţin atent şi citeşte cele mai 
importante reguli ale acestei forme de vânzare:

1. Cunoaşte produsele 
            pe care le oferi clienţilor tăi  

2. Recomandă produsele şi altora

3. Construieşte-ţi 
             propria reţea de distribuţie

Află cât mai multe despre produsele a căror distri-
buţie te vei ocupa. Lărgeşte-ţi cunoştinţele, întreabă 
despre noutăţi. Acesta este un mod care te conduce 
spre succes.

Când vei cunoaşte deja produsele noastre, arată-le 
şi cunoştinţelor tale, colegilor, familiei şi prietenilor 
– oferă-le şansa de a cunoaşte o ofertă interesantă 
şi de a achiziţiona produse atractive la un preţ accesibil.

Atrage noi persoane pentru a face exact ceea 
ce faci tu – să se ocupe de vânzarea produselor 
marca FM GROUP. În ce mod, asta vei afla în 
următoarea parte a planului.

MLM 
(în engleză Multi Level Marketing – marketing în sistem etajat)
Este o formă de vânzare care se desfăşoară în afara reţelei de magazine.
Se bazează pe contactul direct cu clientul, ceea ce scurtează la minim calea 
produsului până la beneficiarul acestuia. Distribuitorul îi poate oferi clientului 
său produse atractive şi de excepţie, care nu sunt accesibile în punctele de 
vânzare tradiţionale.

ELŻBIETA I ARTUR 
HAMERLIŃSKI
Orhideea de Diamant

- Esenţa MLM este împărtăşirea concepţiei co-
respunzătoare cu oamenii potriviţi, la momentul 
potrivit. Acest principiu a fost baza deciziei 
noastre de a colabora cu FM GROUP în anul 2004. 
Deşi FM GROUP este o firmă nouă, deţine o ofertă 
corespunzătoare atât pentru produse cât şi de 
marketing. Ar fi suficient să o împărţim cu voi, 
deci cu oameni minunaţi. Foarte des auzim: 
 „Aţi avut noroc...” Confirmăm: Da, colaborarea  
cu FM GROUP este un mare noroc, trebuie 
doar să vrei pentru a  fi fericit. Şi acest noroc il 
dorim tuturor în colaborarea cu FM GROUP, în 
toată lumea.
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cunoaşte bine produsele pe care le vinzi

măreşte-ţi sistematic reţeaua ta de vânzări (lista ta de contacte trebuie 
să crească cu un nume)

întotdeauna să ai cu tine catalogul – poţi întâlni oriunde potenţialii 
tăi clienţi!

Pregăteşte-te cu grijă pentru prezentare – arată-le cunoştinţele tale cu 
privire la acest subiect, să ai cu tine testerele

tratează fiecare client individual – încearcă să afli ce îi place 
şi nevoile lui

nu trata refuzurile ca pe nişte înfrângeri – să reprezinte pentru tine 
o motivaţie pentru următoarea activitate

                                Prezentarea profesională bazată pe informaţia 
                                corectă cu privire la originea produselor 
                                cosmetice FM îţi garantează o vânzare mare 
                                şi construirea propriei reţele de Distribuitori.

REGULILE DE AUR ALE VÂNZĂRII
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De ce merită să devii Distribuitor FM GROUP

nu trebuie să investeşti bani pentru aţi deschide 
propria afacere (cumperi doar pachetul de start care 
va fi unealta ta de lucru)

poţi să îţi desfăşori activitatea în orice loc doreşti 
– în ţară sau în străinătate

datorită contactului cu Centrul de Distribuţie şi  
a sistemului de expediţie ai acces direct la produse

dispui de numeroase materiale de marketing 
necesare muncii

beneficiezi de prezentări, seminarii şi instruiri orga-
nizate de Sponsor – în acest mod obţii cunoştinţele 
necesare legate de produsele, programele, promoţi-
ile, materialele şi uneltele de marketing, îţi lărgeşti 
de asemenea contactele de afaceri

în calitate de Vânzător şi Sponsor obţii posibilităţi 
suplimentare de a câştiga, urmare programelor 
speciale de motivare

pragurile de premiere bine stabilite în planul 
de marketing îţi garantează pentru rezultatele 
obţinute retribuţii reale şi avantajoase 

obţinând poziţia de Lider, vei participa în excepţio-
nalul sistem de împărţire a beneficiilor firmei
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Planul de marketing FM GROUP este compus din două etape. Fiecare dintre ele 
se referă la altă sferă de câştig. 

Prima etapă – CLUBUL MAGNOLIA – stabileşte gratificarea şi premiile pe care 
le primeşti pentru produsele vândute de tine sau de persoanele invitate 
la colaborare.

Etapa a doua – CLUBUL ORHIDEEA – este următoarea fază a aventurii tale cu  
FM GROUP. Află ce beneficii te aşteaptă când vei deveni unul dintre Liderii de Vânzări.

Pentru a înţelege cât mai bine planul de marketing, îţi vom prezenta câteva 
noţiuni care apar în acesta.

DISTRIBUITORUL
Acesta este o persoană majoră, care vinde produse 
FM Acesta facilitează o cunoaştere amănunţită a ofertei 
FM GROUP şi ajută la alegerea ideală a produsului.

SPONSORUL
Persoana care facilitează noilor membri alăturarea 
la FM GROUP. Acesta este indrumatorul tău şi în 
acelaşi timp conducătorul care îţi va prezenta oferta 
şi principiile de funcţionare ale firmei. Alegerea 
sponsorului este una dintre cele mai importante de-
cizii ale tale – se ia o singură dată, fără posibilitatea 
schimbării, de aceea merită să te gândeşti bine. 

 STARTER
Uneltele de lucru ale fiecărui Distribuitor, cu 
ajutorul cărora acesta prezintă oferta FM GROUP. În 
componenţa starterului intră: testele de arome ale 
parfumurilor, catalogul, formularul pentru contract 
şi DVD-ul pe care se află printre altele: filme de cor-
poraţie sau de instruire şi de asemenea prezentarea 
firmei DROM Fragrances.

Câteva cuvinte pentru INTRODUCERE
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Eşti pregătit pentru noi provocări? Colaborând cu FM GROUP, singur vei decide pe ce câmp îţi vei 
desfăşura activitatea. Viitoarea ta carieră depinde doar de tine!

1. Primul pas:
Fii primul tău client – economiseşte la propriile tale cumpărături – pagina 11

2. Pasul al doilea
Vinde altora, câştigă din adaos. Amănunte – pagina 12

3. Pasul trei:
Fii lider. Creeaza-ti propria reţea de distribuţie. Amănunte – pagina 14

Calea ta spre SUCCES

ZBYNĚK BERNARD
I DAGMAR BERNARDOVÁ
Orhideea de Diamant

Aparţinem clubului FM GROUP exact din  
13 noiembrie 2004. Ceea ce ne-a plăcut şi ne-a 
fascinat la FM înainte de toate: preţul şi calitatea 
produselor oferite. La început ni s-a părut că 
acest tip de activitatea nu ni se potriveşte. Totul 
s-a schimbat când, în prima azi a clasei  
a 8 – a, fiica noastră Alex a primit 17 comenzi 
pentru produsele FM. Atunci am luat decizia de 
a ne implica mai mult. După prima sărbătoare 
petrecută împreună cu FM GROUP am constatat 
că, colaborarea cu FM este afacerea secolului. 
FM GROUP a schimbat total viaţa noastră. 
Aproape am terminat construcţia noii case, 
avem o maşină frumoasă şi călătorim în jurul lu-
mii. Nu lăsaţi să vă scape o astfel de şansă! Dacă 
nu veţi profita, o vor face alţii. Este  suficient să 
începeţi afacerea cu FM GROUP cu entuziasm, iar 
banii şi succesul vă aşteaptă!



11

Ca şi distribuitor poţi cumpăra produse FM GROUP la preţuri mai mici.

După cum vezi, deja obţii primul succes
– te aprovizionezi cu produse de înaltă 
calitate la preţuri accesibile. În  acelaşi timp 
obţii cunoştinţe legate de marca FM.

Ştim din experienţă că majoritatea Distribu-
itorilor noştri nu s-au oprit doar la a cum-
păra produse pentru ei. Când s-au convins 
de eficienţa lor, s-au hotărât să le propună 
şi familiei, prietenilor şi cunoscuţilor...

Nici nu observi când devii un Distribuitor 
activ care vinde altora produsele noastre.  
A venit timpul să te pregăteşti pentru asta.

PRIMUL PAS 

                           Fii primul tău client.

WANDA PRZEBIERAŁA
Orhideea de Aur

- Aventura mea cu FM GROUP am început 
-o chiar de când a fost înfiinţată firma şi 
niciodata nu m-am gândit că aşa se va dezvolta 
colaborarea noastră. Astăzi FM este o firmă 
internaţională în care fiecare poate lucra şi poate 
avea succes. Atât produsele cât şi planul de mar-
keting sunt de cea mai bună calitate, iar acestea 
sunt baza succesului in MLM. In afară de mine, 
cu FM colaborează „cu jumătate de normă” si 
fiul meu, care obţine rezultate minunate şi este 
de asemenea în clubul Orhideea. Deci, putem 
spune, că FM este o afacere pentru toată familia 
şi de aceea vă invit pe toţi să colaboraţi cu FM, 
într-adevăr merită. Fie ca FM să existe până la 
sfârşitul lumii şi... încă o zi.

Exemplu
             Preţul produsului în catalog   49 lei
             Ca şi Distribuitor FM GROUP plăteşti doar  35 lei
             Economiseşti    14 lei

          Cumpărând  6 parfumuri într-o lună, 
          poţi economisi intr-un an chiar 1008 lei.
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Cunoşti deja produsele pe care le oferă FM GROUP – ştii că acestea îmbină 
calitatea deosebita şi preţul atractiv. A venit timpul să arăţi aceste produse şi 
altora. Acesta este un mod perfect de a începe să câştigi!

Al doilea pas este un mod de aţi crea propria afacere împreună cu FM GROUP.

Încearcă să îţi aminteşti de o cunoştinţă de a ta care povestea cu entuziasm 
despre hobby-ul său. Acest hobby într-adevăr l-a absorbit. Vorbeşte despre el 
cu pasiune şi entuziasm. Nici nu ţi-ai dat seama când a început să te intereseze 
ceea ce povestea. În acelaşi fel – doar că vorbind despre produsele noastre  
– poţi începe să câştigi cu acestea. Într-adevăr este simplu. Convinge-te singur!

Calea ta spre succes depinde doar de tine.
Noi putem doar să te ajutăm în obţinerea acestuia, prezentându-ţi calea care te 
va duce spre acesta:

- Gândeşte-te cui poţi oferi produsele. Nu te limita la familie. Colegii 
tăi de la serviciu, cunoştinţele de la şcoală, colaboratorii sau vecinii sunt 
candidaţii ideali pentru ca nu peste mult timp să devină clienţii tăi.

- Fii deschis. Fiecare nouă persoană cunoscută de tine este un potenţial 
client cu care poţi începe o colaborare.

- În continuu lărgeşte-ţi cunoştinţele legate de produse – singur 
eşti cea mai bună reclamă şi sursa de informaţii cu privire la oferta noas-
tră. Lărgindu-ţi cunoştinţele cu privire la acestea, devii expert.

PASUL AL DOILEA
                           Fii expert! Vinde, câştigă din adaos

Ştii deja cui să îi prezinţi ofertele? Super! Pentru a realiza aceasta, te ajuta CATALOGUL nostru şi STARTERUL, 
cu ajutorul carora prezinţi oferta. Datorită acestora poţi să îi oferi clientului tău exact ceea ce are nevoie şi ceea ce aşteaptă.

CHRISTIE NWABUISI
Lider de Vânzări, Nigeria

- Colaborarea mea cu FM GROUP a început în 
martie 2007. Chiar atunci, în magazinul meu 
a intrat unul dintre reprezentanţii FM GROUP, 
prezentându-mi oferta. Sunt o persoană care 
cu plăcere accepta noi provocări, îmi place 
să am succes – nu-ti trebuie mult timp să 
mă convingi. Arome minunate, ambalaje 
frumoase şi de asemenea un preţ accesibil 
– vânzarea unor astfel de produse este într-
adevăr uşoară. Într-un scurt timp am reuşit 
să construiesc o echipă numeroasă. Nigerieni. 
E de ajuns o scânteie pentru a aprinde focul, 
iar această scânteie este FM GROUP. Graţie 
lui Dumnezeu, eu şi echipa mea vom vinde 
produsele marca FM.
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Când te ocupi de distribuirea produselor, profitul tău va fi marja provenită din 
vânzare. Îţi vom explica printr-un exemplu simplu:

Să vinzi clienţilor tăi aceste produse nu inseamnă totul. Daca te interesează şi alte forme de câştig, citeşte informaţiile din 
următoarea parte a planului.

Clientul tău, uitându-se în catalog, este interesat de un produs al cărui 
preţ de catalog se ridică la 84 de lei.

Tu – realizând comanda – cumperi produsul cu un preţ mai mic, aşa numit 
preţul de Distribuitor. Diferenţa dintre preţul de catalog şi preţul de 
Distribuitor este 

PROFITUL TĂU DIRECT

Exemplu
PARFUMURILE DE LUX (seria Exclusive) 
PENTRU FEMEI

  Preţul parfumului în catalog     84 lei
  Ca şi Distribuitor FM plăteşti pentru acesta    60 lei

PROFITUL TĂU                              24 lei
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Te aşteaptă o sarcină interesantă, şi 
doar de tine depinde dacă te decizi să  
o realizezi. Scopul tău va fi să-ţi con-
struieşti propria ta reţea de distribuţie.

Începe astfel: să construieşti o reţea de 
distribuţie nu înseamnă nimic altceva 
decât să atragi noi persoane care să se 
ocupe exact de ceea ce faci tu – de vân-
zarea produselor FM GROUP.

Încă nu de mult ai creat lista ta de 
potenţiali clienţi. Ştii că o parte dintre 
aceştia sunt potenţiali candidaţi pentru 
a deveni noi Distribuitori? Nu te teme că 
îi pierzi de clienţi – când vei fi sponso-
rul lor, în afară de profitul provenit din 
vânzarea produselor vei avea profituri 
suplimentare rezultate din noua ta 
funcţie.

Pe cine inviţi în reţeaua ta, depinde de 
tine. Pot fi clienţii tăi de până acum, poţi 
invita de asemenea şi alte persoane – 
în această alegere ai multă libertate.

Câţi oameni vor intra în reţeaua ta 
depinde exclusiv de tine. Când îţi con-
struieşti propria structură, trebuie să îţi 
aminteşti de câteva reguli de bază:

Cea mai bună soluţie este construirea 
unei astfel de reţele de vânzări, în aşa 
fel încât în fiecare zi să fii în stare să 
colaborezi cu fiecare persoană. O reţea 
astfel construită facilitează colaborarea 

PASUL TREI 

                          Fii lider. Creează-ţi propria reţea de distribuţie

armonioasă şi aduce profituri crescute.

Construindu-ţi reţeaua nu uita de alţii. 
Lasă-le posibilitatea de care ai profitat 
şi tu, ca alte persoane să aibă şansa să 
faca acelaşi lucru.

O astfel de soluţie va face ca munca 
voastră să fie mult mai eficientă şi va 
aduce venituri mai mari.
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O structură de vânzări construită corespunzător facili-
tează persoanelor pe care le-ai invitat construirea pro-
priilor reţele. Nu uita, nu fiecare este un vânzător bun, 
dar poate avea totuşi capacităţi manageriale datorită 
cărora va putea deveni Sponsor. 
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Pentru ca structura ta să funcţioneze corespunzător, este important modul în care 
o construieşti. O structură bine construită îţi asigură profituri suplimentare.

Mai jos vă prezentăm exemple necorespunzătoare de construire a structurii.

Când sponsorizezi personal mult prea 
multe persoane, reţeaua ta de vânzări 
nu funcţionează în mod corespunză-
tor, şi înainte de toate, nu se dezvoltă. 
În schimb, este foarte eficientă con-
struirea unei structuri care facilitează 
altor persoane îndeplinirea aceleiaşi 
funcţii pe care o ai tu – aceea de  
a fi Sponsor.

STRUCTURA „STEA”
– CONSTRUCŢIE NECORESPUNZĂTOARE

Cum nu trebuie să construieşti STRUCTURA
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Twój Klient zamówił perfumy 30 ml. Ich cena katalogowa wynosi 
30 zł. 
Ty kupujesz je po niższej cenie - cenie Dystrybutora (21 zł brutto). 
Za zakup perfum otrzymasz punkty.

Atunci când construieşti o reţea de vânzări iar aceasta începe să funcţioneze eficient, profiturile tale cresc. În afa-
ră de banii proveniţi din vânzarea produselor FM GROUP primeşti un premiu pentru vânzarea ta şi a persoanelor 
introduse de tine în reţea. Cu alte cuvinte: din momentul invitării în reţea a noilor membrii, succesul tău depinde 
atât de tine cât şi de alţii.

Premiul pe care îl primeşti va depinde de rulajul tău şi de rulajul 
grupei tale în luna respectivă. 

 

Când sponsorizezi o persoană, iar aceasta atrage pentru vânzarea parfumurilor următoarea, aceasta următoarea, 
iar aceasta următoarea, creând o reţea de vânzări  cu structură liniară. Succesul fiecărei persoane care aparţine de 
această structură depinde exclusiv de un Distribuitor, o singură linie. Aceasta nu este o metodă bună pentru  
a construi reţeaua ta de vânzări. Acţionând aşa, niciodată 
nu vei profita de posibilităţile pe care ţi le oferă marketingul  
în sistem etajat.

Punctele pe care le câştigi împreună cu grupa ta în luna respectivă, te califică pentru nivelul de eficienţă respectiv.

STRUCTURA „LINIARA”
– CONSTRUCŢIE NECORESPUNZĂTOARE

Exemplu
Clientul tău a comandat parfumuri de 30 de ml. Preţul de catalog al 
acestora se ridică la 49 lei. Tu le cumperi cu un preţ mai mic – preţul Distri-
buitorului (35 lei brut). Pentru cumpărarea parfumurilor primeşti puncte.

Preţul parfumului brut                                           :  35 lei
Punctele tale                                                                :  25 puncte 

HANNA REKS
Orhideea de Aur

- Munca cu oamenii, asta e ceea ce îmi place. 
De aceea colaborez şi cu FM GROUP. Mă bucur 
împreună cu oamenii mei de succesul lor, 
deoarece nu numai banii contează. Contactele 
cu oamenii îmi oferă o mare satisfacţie, şi 
înainte de toate, mulţumire. 
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Nivelul de eficienţă – măsura de eficienţă a modului funcţionării 
grupei tale, stabilit cu ajutorul punctelor obţinute în luna respectivă.

Vânzând produsele firmei FM GROUP, te califici pentru unul din nivelele 
de eficienţă.

Dacă vrei să obţii premiul trebuie să îndeplineşti o condi-
ţie de bază: în luna în care doreşti să îl primeşti, trebuie să 
faci cumpărături în valoare de cel puţin 34,42 puncte.

3%
300 pct.

21%
30000 pct.

18%
20400 pct.15%

12000 pct.
12%
7200 pct.

9%
3600 pct.6%

1200 pct.

NIVELUL DE EFICIENŢĂ

Construirea REŢELEI  TALE DE VÂNZĂRI

50
pct.

Paweł

50
pct.

Dominik

Tu
3%

NIVELUL
DE EFICIENŢĂ

0%
NIVELUL

DE EFICIENŢĂ

0%
NIVELUL

DE EFICIENŢĂ

NIVELUL
DE EFICIENŢĂ

50
pct.

Bartek

0%
NIVELUL

DE EFICIENŢĂ

50
PUNCTELE PROPRI

300
PUNCTELE GRUPEI

50
pct.

Basia

0%
NIVELUL

DE EFICIENŢĂ

50
pct.

Krysia

0%

Clasificarea Nivelul de eficienţă

3 %
6 %
9 %

Magnolia

Magnolia de Argint

Magnolia de Aur

Împărţirea punctelor

12 %
15 %
18 %

21 % de la 30 000 în sus

7 200–11 999
12 000–20 399
20 400–29 999

300–1199
1200–3599

3 600–7 199
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Pentru a înţelege mai bine modul în care este calculat premiul tău, priveşte exemplele date:

În luna respectivă, tu şi persoanele invitate  de tine la colaborare vindeţi produse echivalentul 
a 300 de puncte. În conformitate cu tabelul nostru (pagina 18) ai obţinut primul nivel de 
eficienţă (3%). Deci primeşti un premiu suplimentar – 3% din rulajul obţinut.

EXEMPLUL 1

50
pct.

Paweł

50
pct.

Dominik

Tu
3%

NIVELUL
DE EFICIENŢĂ

0%
NIVELUL

DE EFICIENŢĂ

0%
NIVELUL

DE EFICIENŢĂ

NIVELUL
DE EFICIENŢĂ

50
pct.

Bartek

0%
NIVELUL

DE EFICIENŢĂ

50
PUNCTELE PROPRI

300
PUNCTELE GRUPEI

50
pct.

Basia

0%
NIVELUL

DE EFICIENŢĂ

50
pct.

Krysia

0%

Rulajul tău şi al structurii tale în prima lună:          300 de puncte
Premiul tău:      300 de puncte x 3% (nivelul tău de efi cienţă) x 0,85 = 7,65 lei

7,65 lei reprezinta premiul tău suplimentar rezultat 
din cantitatea de produse vândută de tine şi de Grupa ta

Punctele grupei tale
Aceasta este suma punc-
telor din vânzarea ta şi 
vânzarea structurii tale.
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EXEMPLUL 2 Exemplu de structură 6 procente
Pentru a înţelege mai bine principiile de calculare ale premiului să trecem la următorul exemplu. Să zicem 
că în structura se află 6 persoane, vânzarea fiecăreia dintre acestea arată în felul următor:

Suplimentar, tu ai vandut produse cu valoa-
rea minimă necesară achitării comisionului – 
34,42 pct. Suma punctelor acumulate de tine 
şi de grupa ta se ridică la 2 834,42.
Aceasta te califică pe nivelul al doilea de efi-
cienţă, care este de 6%. Fii atent la incă un lu-
cru: trei distribuitori care aparţin structurii tale 
(Ania, Bartek şi Basia) au obţinut un rulaj care 
îi califică pe primul nivel de eficienţă (3%). 
Ei de asemenea obţin un premiu suplimen-
tar. Să vedem cum va arăta calculul efectuat 
pentru vânzarea grupei tale în luna respectivă 
în situaţia descrisă mai sus. Nivelul tău de 
eficienă se ridică la 6%. Aceasta înseamnă 
că primeşti 6% din 34,42 pct. (pentru această 
valoare de puncte ai vândut produse).

Pentru vânzarea ta primeşti: 

200
pct.

Paweł

600
pct.

Ania

3%
NIVELUL

DE EFICIENŢĂ

150
pct.

Dominik

0%
NIVELUL

DE EFICIENŢĂ

0%
NIVELUL

DE EFICIENŢĂTu
6%

6%

NIVELUL
DE EFICIENŢĂ

34,42
PUNCTELE PROPRI

2834,42
PUNCTELE GRUPEI

3%
NIVELUL

DE EFICIENŢĂ

900
pct.

Basia

250
pct.

Krysia

0%
NIVELUL

DE EFICIENŢĂ

700
pct.

Bartek

3%
NIVELUL

DE EFICIENŢĂ

Dominik  150 de puncte
Paweł  200 de puncte
Krysia  250 de puncte
Ania  600 de puncte
Bartek  700 de puncte
Basia  900 de puncte

34,42 pct. x 6% x 0,85 = 1,76 lei



21

În afară de premiul rezultat din propria vânzare, primeşti de asemenea un premiu pentru vânzarea realizata de grupa ta.

Analizăm pe rând ce  a realizat fiecare persoană: Dominik, vânzând produse, a obţinut pentru acestea 150 de puncte. El nu se 
califică pentru nici un nivel de eficienţă, deci încă nu primeşte premiul suplimentar pentru vânzare. Într-o situaţie asemănă-
toare se află şi Paweł (200 de puncte) şi Krysia (250 de puncte).

Premiul tău calculat în baza rulajului lor se ridică deci la: 

Puţin altfel arată calculul pentru restul grupei, deci Ania,  Bartek şi Basia. Deoarece 
aceştia au obţinut nivelul de eficienţă stabilit (3%) la fel ca şi tine aceştia primesc 
premiul pentru vânzarea produselor. Profitul lor se ridică la:

În total, Distribuitorii grupei tale au câştigat chiar 56,1 lei!

Calculăm acum premiul tău în luna respectivă rezultat din vânzarea ta şi a grupei tale:

         În total, din vânzarea structurii tale obţii chiar 88,46 lei!

În plus, Ania, Bartek şi Basia câştigă de asemenea. După cum vezi, se poate câştiga din vânzarea produselor 
FM. Convinge-te cum cresc profiturile tale când vei ajunge la un nivel de eficienţă mai mare.

200
pct.

Paweł

600
pct.

Ania

3%
NIVELUL

DE EFICIENŢĂ

150
pct.

Dominik

0%
NIVELUL

DE EFICIENŢĂ

0%
NIVELUL

DE EFICIENŢĂTu
6%

6%

NIVELUL
DE EFICIENŢĂ

34,42
PUNCTELE PROPRI

2834,42
PUNCTELE GRUPEI

3%
NIVELUL

DE EFICIENŢĂ

900
pct.

Basia

250
pct.

Krysia

0%
NIVELUL

DE EFICIENŢĂ

700
pct.

Bartek

3%
NIVELUL

DE EFICIENŢĂ

Premiul tău din vânzarea structurii lui Dominik  = 150 pct. X 6% (nivelul tău de eficienţă) X 0,85 = 7,65 lei

Premiul tău din vânzarea structurii lui Paweł       = 200 pct. X 6% X 0,85 = 10,2 lei

Premiul tău din vânzarea structurii lui Krysia       = 250 pct. X 6% X 0,85 = 12,75 lei

Premiul lui Ania = 600 pct. X 3% X 0,85 = 15,3 lei
Premiul lui Bartek = 700 pct. X 3% X 0,85 = 17,85 lei 
Premiul lui Basia = 900 pct. X 3% X 0,85 = 22,95 lei

Tu = 34,42 pct . X 6% X 0,85 = 1,76 lei
Premiul tău din vânzarea structurii lui Dominik = 150 pct. X 6% X 0,85 = 7,65 lei
Premiul tău din vânzarea structurii lui Paweł = 200 pct. X 6% X 0,85 = 10,2 lei
Premiul tău din vânzarea structurii lui Krysia = 250 pct. X 6% X 0,85 = 12,75 lei
Premiul tău din vânzarea structurii lui Ania = 600 pct. X 3% (nivelul tău de eficienţă – nivelul de eficienţă al lui Ania) X 0,85 = 15,3 lei
Premiul tău din vânzarea structurii lui Bartek = 700 pct. X 3% (nivelul tău de eficienţă – nivelul de eficienţă al lui Bartek) X 0,85 = 17,85 lei
Premiul tău din vânzarea structurii lui Basia = 900 pct. X 3% (nivelul tău de eficienţă – nivelul de eficienţă al lui  Basia) X 0,85 = 22,95 lei
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Tu
12%

NIVELUL
DE EFICIENŢĂ

34,42
PUNCTELE PROPRI

9934,42
PUNCTELE GRUPEI

400
pct.

600
pct.

Krysia

1800
pct.

Dominik

Paweł

800
pct.

Basia

3%
NIVELUL

DE EFICIENŢĂ

3%
NIVELUL

DE EFICIENŢĂ

6%
NIVELUL

DE EFICIENŢĂ

3%
NIVELUL

DE EFICIENŢĂ

4800
pct.

Ania
9%
NIVELUL

DE EFICIENŢĂ

1500
pct.

Bartek

6%
NIVELUL

DE EFICIENŢĂ

12%

EXEMPLUL 3 Exemplu de structură 12 procente
Să zicem că în structura ta se află, în afară de tine, şase persoane şi fiecare dintre acestea vinde în luna 
respectivă cantitatea de produse stabilită pentru care sunt atribuite puncte. Obţinute prin vânzarea 
produselor, punctele arată după cum urmează:

Suplimentar, tu ai vândut produse cu  valoarea 
minimă necesară achitării comisionului – 
34,42 pct.

Suma punctelor adunate de tine şi de grupa 
ta se ridică la 9 934,42. Datorită punctelor 
obţinute te-ai aflat la nivelul patru de eficienţă, 
care se ridică la 12%.

Uite cum îşi desfăşoară activitatea grupa ta: 
toţi Distribuitorii care se găsesc în aceasta au 
obţinut nivelul de eficienţă stabilit. Cel mai bine 
a acţionat Ania. În contul acesteia s-au aflat 
4800 de puncte, ceea ce o califică pe al treilea 
nivel de eficienţă, 9%. Într-adevăr, trebuie să fii 
mândru de ea.

Să ne uităm în schimb cum va arăta calculul 
vânzării tale şi al grupei tale în luna respectivă, 
pentru situaţia descrisă mai sus.

Nivelul tău de eficienţă se ridică la 12%. 
Aceasta înseamnă că primeşti 12% din 34,42 
puncte (pentru această valoare de puncte ai 
vândut personal produse). Pentru vânzarea ta 
primeşti:

Paweł     400 de puncte
Krysia     600 de puncte
Basia       800 de puncte
Bartek       1500 de puncte
Dominik  1800 de puncte
Ania  4800 de puncte

34,42 pct. x 12% x 0,85 = 3,51 lei
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Tu
12%

NIVELUL
DE EFICIENŢĂ

34,42
PUNCTELE PROPRI

9934,42
PUNCTELE GRUPEI

400
pct.

600
pct.

Krysia

1800
pct.

Dominik

Paweł

800
pct.

Basia

3%
NIVELUL

DE EFICIENŢĂ

3%
NIVELUL

DE EFICIENŢĂ

6%
NIVELUL

DE EFICIENŢĂ

3%
NIVELUL

DE EFICIENŢĂ

4800
pct.

Ania
9%
NIVELUL

DE EFICIENŢĂ

1500
pct.

Bartek

6%
NIVELUL

DE EFICIENŢĂ

12%

În afară de premiul rezultat din vânzarea proprie, primeşti de asemenea un premiu pen-
tru vânzarea grupei tale, în care fiecare persoană a obţinut un anumit nivel de eficienţă:

În total, Distribuitorii grupei tale au câştigat
suplimentar 581,4 lei!

Să calculăm acum premiul tău în luna respectivă rezultat 
din vânzarea ta şi a grupei tale:

In total, datorită vânzării tale şi, a grupei tale, ai câştigat 431,91 lei!
Persoanele din grupa au primit un premiu în valoare de 581,4 lei!

Premii primesc şi membrii structurii tale.

- Paweł          3% 
- Krysia          3% 
- Basia            3% 
- Bartek         6%
- Dominik     6%  
- Ania              9%

Tu = 34,42 pct X 12 % X 0,85 = 3,51 lei
Premiul tău din vânzarea structurii lui Paweł = 400 pct X 9% (nivelul tău de eficienţă – nivelul de  eficienţă al lui Paweł) X 0,85 = 30,6 lei
Premiul tău din vânzarea structurii lui Krysia = 600 pct X 9% (nivelul tău de eficienţă – nivelul de  eficienţă al lui Krysia) X 0,85 = 45,9 lei
Premiul tău din vânzarea structurii lui Basia = 800 pct X 9% (nivelul tău de eficienţă – nivelul de  eficienţă al lui Basia) X 0,85 = 61,2 lei
Premiul tău din vânzarea structurii lui Bartek = 1500 pct X 6% (nivelul tău de eficienţă – nivelul de  eficienţă al lui Bartek) X 0,85 = 76,5 lei
Premiul tău din vânzarea structurii lui Dominik = 1800 pct X 6% (nivelul tău de eficienţă – nivelul de  eficienţă al lui Dominik) X 0,85 = 91,8 lei
Premiul tău din vânzarea structurii lui Ania = 4800 pct X 3% (nivelul tău de eficienţă – nivelul de  eficienţă al lui Ania) X 0,85 = 122,4 lei

Premiul lui Paweł = 400 pct. X 3% X 0,85 = 10,2 lei
Premiul lui Krysia = 600 pct. X 3% X 0,85 = 15,3 lei
Premiul lui Basia = 800 pct. X 3% X 0,85 = 20,4 lei
Premiul lui Bartek = 1500 pct. X 6% X 0,85 = 76,5 lei
Premiul lui Dominik = 1800 pct. X 6% X 0,85 = 91,8 lei
Premiullui Ania = 4800 pct. X 9% X 0,85 = 367,2 lei
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EXEMPLUL 4 Construcţia structurii 21 de procente
Să zicem ca eşti Sponsorul unei reţele de distribuţie care funcţionează bine, a cărui rulaj se ridică 
la 43 134,42 de puncte. Punctele obţinute din vânzare  de fiecare persoană în parte arată în felul următor:

Suplimentar, tu ai vândut produse cu valoarea 
minimă necesară pentru achitarea comisio-
nului – 34,42 pct.

Cele 43 134,42 puncte obţinute de tine şi de 
grupa ta  te califică pe  nivelul şapte de efici-
enţă, 21-procente!

Astfel de rulaje vor avea influenţă directă asu-
pra valorii premiului pe care îl primeşti atât tu 
cât şi grupa ta. Nivelul tău de eficienţă este 
de 21%. Aceasta înseamnă că primeşti 21% 
din 34,42 pct. (pentru o astfel de valoare de 
puncte tu personal ai vândut produse).

Pentru vânzarea ta primeşti:

2800
pct.

9600
pct.

Krysia

Paweł

6%
NIVELUL

DE EFICIENŢĂ

NIVELUL
DE EFICIENŢĂ

12%
NIVELUL

DE EFICIENŢĂ

Tu
21%

NIVELUL
DE EFICIENŢĂ

34,42
PUNCTELE PROPRI

43134,42
PUNCTELE GRUPEI

17000
pct.

Bartek

15%
NIVELUL

DE EFICIENŢĂ

5500
pct.

Ania
9%
NIVELUL

DE EFICIENŢĂ

6200
pct.

Dominik

9%

2000
pct.

Basia

6%
NIVELUL

DE EFICIENŢĂ

21%

Basia  2000 de puncte
Paweł  2800 de puncte
Ania    5500 de puncte
Dominik       6200 de puncte
Krysia  9600 de puncte
Bartek                             17000 de puncte

34,42 pct. x 21% x 0,85 = 6,14 lei
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În afara premiului rezultat din propria vânzare, primeşti de asemenea premiul pentru vânzarea din grupa ta minunat 
organizată, în care fiecare persoană a obţinut un anumit nivel de eficienţă:

În total, Distribuitorii grupei tale au câştigat
4286,55 lei!

Calculăm acum premiul tău pentru luna respectivă rezultat 
din vânzarea ta şi a grupei tale:

 In total, datorită vânzării tale, şi a grupei tale ai câştigat 3 412,94 lei!

Premiul tău nu este totul – de vânzarea efectivă au profitat toţi membrii structurii tale, care în total au câştigat 
chiar 4 286,55 lei!

Deoarece toţi membrii grupei tale au obţinut un anume 
nivel de eficienţă, premiul i se cuvine fiecăruia dintre ei.

2800
pct.

9600
pct.

Krysia

Paweł

6%
NIVELUL

DE EFICIENŢĂ

NIVELUL
DE EFICIENŢĂ

12%
NIVELUL

DE EFICIENŢĂ

Tu
21%

NIVELUL
DE EFICIENŢĂ

34,42
PUNCTELE PROPRI

43134,42
PUNCTELE GRUPEI

17000
pct.

Bartek

15%
NIVELUL

DE EFICIENŢĂ

5500
pct.

Ania
9%
NIVELUL

DE EFICIENŢĂ

6200
pct.

Dominik

9%

2000
pct.

Basia

6%
NIVELUL

DE EFICIENŢĂ

21%

- Basia 6%
- Paweł 6%
- Ania 9%
- Dominik 9%
- Krysia 12%
- Bartek 15%

Tu = 34,42 pct X 21% X 0,85 = 6,14 lei
Premiul tău din vânzarea structurii lui Basia = 2000 pct X 15% (nivelul tău de eficienţă – nivelul de  eficienţă al lui Basia) X 0,85 = 255 lei
Premiul tău din vânzarea structurii lui Paweł = 2800 pct X 15% (nivelul tău de eficienţă – nivelul de  eficienţă al lui Paweł) X 0,85 = 357 lei
Premiul tău din vânzarea structurii lui Ania = 5500 pct X 12% (nivelul tău de eficienţă – nivelul de  eficienţă al lui Ania) X 0,85 = 561 lei
Premiul tău din vânzarea structurii lui Dominik = 6200 pct X 12% (nivelul tău de eficienţă – nivelul de  eficienţă al lui Dominik) X 0,85 = 632,4 lei
Premiul tău din vânzarea structurii lui Krysia = 9600 pct X 9% (nivelul tău de eficienţă – nivelul de  eficienţă al lui Krysia) X 0,85 = 734,4 lei
Premiul tău din vânzarea structurii lui Bartek = 17000 pct X 6% (nivelul tău de eficienţă – nivelul de  eficienţă al lui Bartek) X 0,85 = 867 lei

Premiul lui Basia =    2000 pct. X 6% X 0,85 = 102 lei
Premiul lui Paweł =    2800 pct. X 6% X 0,85 = 142,8 lei
Premiul lui Ania =    5500 pct. X 9% X 0,85 = 420,75 lei
Premiul lui Dominik =    6200 pct. X 9% X 0,85 = 474,3 lei
Premiul lui Krysia =    9600 pct. X 12% X 0,85 = 979,2 lei
Premiul lui Bartek = 17000 pct. X 15% X 0,85 = 2167,5 lei
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C L U B U L  E L I T I S T  O R H I D E E A
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Clubul Elitist Orhideea

Clubul Elitist Orhideea este o asociaţie de prestigiu, internaţională a Liderilor care au obţinut în ierarhia 
FM GROUP cele mai înalte nivele de eficienţă.  Ca membri, invităm Distribuitorii care s-au diferenţiat ca 
Lideri de Vânzări ori Sponsori.

Pentru Lideri, am prevăzut numeroase privilegii şi bonusuri financiare suplimentare, aceştia primesc,  
printre altele, onorarii suplimentare rezultate din al II-lea plan de marketing. În acest program, 8,5% din 
rulajul de puncte FM GROUP World va fi împărţit între toţi Membrii  Clubului. 

Diferenţa constă nu numai în profiturile financiare, este legată de asemenea de privilegiile, aşa cum este 
îndeplinirea unor prestigioase funcţii sau participarea la  evenimente atractive.

Membrii Clubului stau alături de Consilierii Liderilor în departamentele FM GROUP din toată lumea. 
Consiliul Liderilor, ca subiect ce  creează opinii, este apreciat  şi are influenţă asupra strategiei şi asupra 
dezvoltării firmei.

Membrii Clubului Orhideea se  întâlnesc regulat nu doar pe câmpul profesional. FM GROUP organizează 
întâlniri suplimentare cum ar fi baluri, picnicuri unde aceştia pot schimba păreri şi pot să împartă cu alţii 
succesele şi experienţa.

În Clubul Orhideea poţi fi onorat cu următoarele titluri: Perlă, Amarant, Aur, si cea mai prestigioasă 
– Orhideea de Diamant.

C L U B U L  E L I T I S T  O R H I D E E A
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Criterii de calificare în Clubul Orhideea

Titlul de Orhideea de Perlă îl primeşti sponsorizând cel puţin o grupă care a obţinut 
nivelul de eficienţă de 21% iar restul structurii tale a obţinut un rulaj de cel puţin 20 000 
de puncte. Există de asemenea a doua posibilitate – sponsorizezi direct două grupe, din 
care fiecare a obţinut nivelul de eficienţă de 21%.

ORHIDEEA DE PERLĂ

Obţii Orhideea de Amarant sponsorizând cel puţin trei grupe care au atins nivelul de 
eficienţă de 21%.

ORHIDEEA DE AMARANT

20 400
de puncte

sau
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Obţii titlul Orhideea de Aur sponsorizând cel puţin trei grupe din diferite ramificaţii 
care au obţinut nivelul Orhideei dorit.

ORHIDEEA DE AUR

Cu titlul Orhideea de Diamant sunt onoraţi Membrii Clubului care au sponsorizat cel 
puţin cinci grupe care au obţinut nivelul Orhideei dorit.

ORHIDEEA DE DIAMANT

21%
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Valoarea PREMIULUI

8,5% din rulajul de puncte FM GROUP World  sunt destinate pentru a fi împăr-
ţite în luna de calcul respectivă între toţi Membrii  Clubului Orhideea. Valoarea 
premiului care îţi revine ca membru al Clubului Orhideea, depinde de plafonul 
pentru care te califici în luna respectivă. Împărţirea premiului de bani destinat 
Liderilor are loc în felul următor:

Persoanele care au obţinut denumirea de Orhideea de Diamant, împart între ei 
1,5% din rulajul de puncte FM GROUP World, la fel 1,5% din rulajul de puncte 
dispun cei care au câştigat Orhideea de Aur. Membrii care s-au calificat la nive-
lul Orhideei de Amarant primesc 1,5% din rulajul de puncte FM GROUP World 
pentru a fi împărţit. Între toţi membrii care sunt Orhidee de Perlă va fi împărţit 
un procent de 4% din rulajul de puncte FM GROUP World.

Premiul este împărţit între toţi membrii de la nivelul respectiv proporţional 
cu mărimea rulajului lor de puncte. Premiul destinat nivelului respectiv este 
achitat întotdeauna cu condiţia ca cel puţin o persoană sa se califice pentru 
nivelul respectiv.

O calitate şi un beneficiu suplimentar pentru Membrii Clubului este cumularea  
premiului cu fiecare nivel. De exemplu Orhideea de Diamant primeşte onorariul 
sub forma unei sume a premiilor din toate nivelele Orhideei,deci Perla, Ama-
rant, Aur, şi titlul de Diamant.

Fiind Distribuitor, primeşti un login şi o parolă pentru pagina de internet, pe 
care vei avea acces  la structura ta actuală. Sistemul nostru computerizat calcu-
lează premiul tău din vânzarea în reţeaua construită de tine.

HALINA I HENRYK 
WITKOWSKI
Orhideea de Diamant

- FM GROUP nu este prima firmă cu care 
colaborăm. La celelalte firme am avut mare 
succes, totuşi cu FM am găsit succesul vieţii. 
De ce? FM oferă o înaltă calitate a  produselor 
la preţuri mici. Într-adevăr, fiecare poate obţine 
venituri mari, fără a ţine cont de pregătire, 
vârstă sau perioada de când s-a înscris în 
FM. Colaborăm cu o echipă, cu oameni care 
gândesc pozitiv, majoritatea doresc să obţină 
rezultate peste medie. Fiecare nou venit nu 
este instruit, dar îi spunem cum lucrăm noi. 
Dacă nu eşti membru FM GROUP, încearcă să iei 
legătura. FM GROUP într-adevăr îndeplineşte 
dorinţele.

STANISŁAWA PIECIUŁKO
Orhideea de Diamant

- Când am început colaborarea cu FM GROUP 
am avut planuri ambiţioase. În prezent pot 
spune cu curaj că am reuşit să le îndeplinesc, 
contribuind la dezvoltarea firmei. Metoda mea 
pentru succesul în FM GROUP? Iubeşte ceea 
ce faci, iar înainte de toate iubeşte şi respectă 
oamenii pe care i-ai convins să lucreze cu tine, 
sfătuieşte-i şi apreciează efortul lor. Confirm cu 
bucurie şi cu satisfacţie că, colaborarea mea cu 
FM GROUP este benefică pentru ambele părţi, 
de aceea îi invit pe cei nehotărâţi să ia decizia 
corectă de a colabora cu mine şi cu FM GROUP.

TITLUL ORHIDEEI DE DIAMANT:       1,5% din rulajul de puncte FM GROUP World 
TITLUL ORHIDEEI DE AUR:                1,5 % din rulajul de puncte FM GROUP World 
TITLUL ORHIDEEI DE AMARANT:     1,5 % din rulajul de puncte FM GROUP World 
TITLUL ORHIDEEI DE PERLĂ:                4 % din rulajul de puncte FM GROUP World 

Luna de calcul este luna calendaristică. În fiecare lună 
de calcul tu şi grupa ta trebuie să adunaţi numărul de puncte 
cerut pentru nivelul respectiv.
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Punctele ACUMULATE

Pentru a înţelege mai bine modul de calculare a premiului tău, cunoaşte noţiunile 
care vor apărea pe următoarele pagini ale planului.

Punctele grupei personale a Distribuitorului
Acestea sunt punctele grupului Distribitorului din care se scad punctele grupei Orhideea 
aflată sub Distribuitor. Nu uita, dacă în ramificaţia ta ai câţiva membrii ai Orhideei, la calcul 
se folosesc punctele grupei Orhideea aflată cel mai aproape de tine.

Punctele contractuale
Acestea sunt punctele destinate pentru Distribuitorii 
grupei tale care au obţinut nivelul de eficienţă 
21% sau mai mare.

Punctele acumulate sunt suma:
        punctelor grupei personale 

         a Distribuitorului  
        punctelor contractuale
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Ai construit o structură în care una din ramificaţii nu lucrează suficient de eficient. 
Datorită a doi membrii ai acestei structuri, s-a aflat corespunzător la nivelul Orhideei 
de Perla sau al Orhideei de Amarant. Pentru a calcula corect premiul tău, trebuie să 
calculezi punctele grupei personale a Distribuitorului.

Imediat după tine se află o persoană care a obţinut statutul de Orhidee de Perlă. 
Punctele grupei personale a Distribuitorului sunt punctele acumulate de Orhideea de 
Perlă din care se scad punctele adunate de Orhideea de Amarant aflată sub aceasta.

EXEMPLU

Punctele grupei personale a Distribuitorului

GIUSEPPE BRACCIODIETA
Orhideea de Diamant

- Această poză a fost făcută când  Ela, Artur 
şi Sebastian (sponsorul meu) mi-au propus 
să colaborez cu FM GROUP. În locul în care 
întotdeauna îmi fumam ţigara înainte de a 
face pizza pentru clienţii mei, în locul unde 
niciodată nu mă voi mai aşeza. Aş dori să le  
mulţumesc tuturor Distribuitorilor, atât ce-
lor din prima linie cât şi celor înscrişi astăzi, 
deoarece doar datorită lor am obţinut în 9 
luni şi câteva zile titlul de Orhideea de Dia-
mant. Se spune că în munca mea aş folosi 
magia. Încerc deci să descopăr secretul...Vă 
amintiţi de Aladin care avea lampa lui ma-
gică şi a avut trei dorinţe la dispoziţie? Şi eu 
am lampa mea – Starterul. Diferenţa este 
că Aladin a putut să-şi realizeze trei dorinţe 
iar eu – ca şi noi toţi – avem posibilităţi 
nelimitate. Vrei să-ţi realizezi visurile şi 
dorinţele? Cumpără Starterul de la Distri-
buitorii noştri, poartă-l tot timpul cu tine 
şi foloseşte-te de el. Realizarea dorinţelor 
este o chestiune de timp. Punctele grupei personale 

a Distribuitorului 
Perla - Amarant
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Regula RAMIFICATIEI
O regulă importantă care te va ajuta să calculezi într-un mod corespunzător 
premiul din vânzare este regula ramificaţiei.

21%

21%

Ai construit o structură care 
funcţionează foarte bine, 
care se prezintă în 
felul următor

EXEMPLU

În centrul ramificaţiei ai două persoane care au obţinut statutul Orhideei de Diamant. 
Conform principiului ramificaţiei, valoarea punctelor calculate pentru tine sunt 
punctele acelei Orhidee de Diamant  care se află cel mai aproape de tine. Pentru 
ca alegerea persoanei să fie corespunzătoare, nu uita că trebuie sa iei în considerare 
membrul cu cel mai înalt nivel. În acest caz este persoana care deţine statutul 
Orhideea de Diamant.

Regula ramificaţiei
În cazul în care într-o ramificaţie sunt câţiva membri Orhideea care se află pe nivele 
diferite, valoarea punctată socotită la calculul tău sunt punctele contractuale pentru 
Orhideea cu cel mai înalt nivel care în acelaşi timp se află cel mai aproape de tine.

DARIUSZ RESPONDEK
Orhideea de aur

- Aventura mea cu FM GROUP a început la 
sfârşitul anului 2004. După 25 de ani petrecuţi 
în Germania m-am hotărât să ma intorc în 
Polonia şi să îmi încerc puterile într-o afacere 
tradiţională. Din întâmplare am auzit de firma 
FM GROUP. M-am gândit că aceasta este o 
bună ocazie pentru a oferi produse persoa-
nelor care deja erau clienţii mei. La început 
nu am ştiam prea multe despre MLM. M-am 
implicat cu un mare entuziasm în această 
afacere. Acum ştiu că aceasta a fost o decizie 
bună. Colaborez cu oameni minunaţi, cărora 
aş dori să le mulţumesc pe aceasta cale, căci 
împreună am obţinut într-adevăr multe.
În special cuvântul recunoaştere îl adresez 
celor trei lider ai grupei mele: Natalia Ryńska, 
Sławomir Knapik, Krzysztof Rębisz. Celorlalţi 
le urez succes în realizarea scopurilor, căci 
ştiu că doriţi să mergeţi in direcţia bună. Îi 
mulţumesc firmei FM GROUP pentru perso-
nalul simpatic. Conducerii pentru minunata 
colaborare. Sunt mândru că pot fi pe puntea 
FM şi împreună să ne îndreptăm spre succes. 
Doresc să îi ajut şi pe alţii în obţinerea acestuia. 
Scopul foarte bine definit înseamnă jumătate 
din succesul în afaceri, iar succesul înseamnă 
90% continuarea efortului.
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Modul de calcul al valorii punctate pentru nivelul ORHIDEEI DE PERLĂ

Titlul de Orhidee de Perlă îl primeşti sponsorizând cel puţin o grupă care a obţinut nivelul de eficienţă de 
21%,în schimb restul structurii tale a obţinut un rulaj de cel puţin 20 000 de puncte. Există de asemenea 
o a doua posibilitate – sponsorizezi direct 2 grupe, din care fiecare a obţinut un nivel de eficienţă de 21%.

Modul de calculare al valorii punctate pentru Nivelul Orhideei de Perlă pentru exemplul respectiv.

1    Pentru fiecare grupă care se află în Programul Orhidee primeşti 30 000 de PUNCTE CONTRACTUALE 
       pentru calcul (vezi regula ramificaţiei).
2    Punctele grupate ale tuturor grupelor sponsorizate direct, aflate sub nivelul de eficienţă de 21% 
       sunt socotite la calculul tău.
3    Punctele grupei personale a Distribuitorului, ale tuturor grupelor sponsorizate direct, care au obţinut
       un nivel de eficienţă de 21% (şi în acelaşi timp nu sunt Orhidee) sunt socotite la calcul (vezi definiţia 
       punctelor grupei personale ale Distribuitorului).

4% rulajul punctat FM GROUP World este împărţit între toţi Distribuitori care în luna respectivă s-au 
calificat pentru nivelul  Orhideei de Perlă.

Punctele tale acumulate = 63 400 pct.

Pentru a calcul valoarea premiului tău notăm acum participarea ta procentuală.

Rulajul firmei x 4% x X% x 0,85 = Premiul tău net

Calculul:
(1) 30 000 (Perla A)
(2) 20 400 (12%, 6%, 15%)
(3) 135 000 - 122.000 = 13.000 (21% - Perla A)

Puncte acumulate = (1)+(2)+(3) = 30 000+20 400+13 000 = 63 400

Punctele tale acumulate

Suma punctelor acumulate 
ale Orhideelor de Perla

100 = X%* X
*X% - Participarea ta procentuală
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135 000
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3

122 000
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1

52 000
de puncte

20 400
de puncte

2

NATALIA RYŃSKA
Orhideea de aur

- Condiţia dezvoltării afacerii este să te simţi  
o persoană de succes şi să ai o viziune pe termen 
lung. Câştigă persoanele ambiţioase, sistematice 
şi consecvente. Este minunat să te bucuri de 
succesul tău, dar o şi mai mare bucurie îţi aduce 
succesul şi recunoaşterea persoanelor care au avut 
încredere în mine. Lucrând cu pasiune, entuziasm 
şi simpatie faţă de oameni îmi voi realiza visele şi 
visele celor apropiaţi mie.
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Modul de calcul a valorii punctate pentru nivelul ORHIDEEI DE AMARANT

Obţii Orhideea de Amarant sponsorinzând cel puţin trei grupe care au obţinut nivelul de eficienţă de 21%.

Modul de calcul a valorii punctate pentru Nivelul Orhideei de Amarant pentru exemplu dat.

 1    Pentru fiecare grupă care a intrat în Orhideea de Perlă (şi nu este în acelaşi timp de Orhidee 
        de Amarant, de Aur sau de Diamant) primeşti 60 000 de PUNCTE CONTRACTUALE pentru calcul. 
        (vezi principiul ramificaţiei).
 2    Pentru fiecare grupă care a intrat în Orhideea de Amarant, de Aur sau de Diamant primeşti 90 000 
        de PUNCTE CONTRACTUALE pentru calcul. (vezi principiul ramificaţiei).
 3    Pentru fiecare 5 grupe sponsorizate direct (şi multiplul acestora) cu nivelul de eficienţă de 21% sau 
        mai mare, primeşti 60 000 de PUNCTE CONTRACTUALE pentru calcul sau pentru fiecare 7 
        (şi multiplul acestora) grupe sponsorizate direct cu nivelul de eficienţă de 21% sau mai mare, 
        obţii 90 000 de PUNCTE CONTRACTUALE pentru calculare.
 4    Suma punctelor grupei personale (vezi definiţia) a tuturor Orhideelor de Perlă (care nu sunt în acelaşi 
        timp şi Orhidee de Amarant, de Aur sau de Diamant) este inclusă în calcul (vezi principiul ramificaţiei).
 5    Suma punctelor grupei personale (vezi definiţia) a tuturor grupelor sponsorizate direct, cu un nivel 
        de eficienţă de 21% (care nu sunt în acelasi timp Orhidee) este inclusă în calcul.

1,5% din rulajul de puncte FM GROUP World este împărţit între toţi Distribuitorii care în luna respectivă 
se califică pentru nivelul Orhideei de Amarant. Pentru a calcula valoarea premiului tău, desemnăm 
participarea ta procentuală.

Rulajul firmei x 1,5% x X% x 0,85 = Premiul tău net

Punctele tale acumulate

Suma Punctelor acumulate ale
tuturor Orhideelor de Amarant

100 = X%* X
*X% - participarea ta procentuală

Calculul:
(1) 60 000 (Perla B)
(2) 90 000 (Amarant)
(3) 0 (şi nu are loc în acest caz)
(4) (4a) 150 000 - 100 000 = 50 000 (Perla A - Amarant)
       (4b) 51 000 (Perla B)
       (4a)+(4b) = 4 deci 50 000+51 000 = 101 000
(5) (5a) 30 000 (21% A) 
       (5b) 90 000 - 51 000 = 39 000 (21% B - Perla B) 
       (5a+5b) = 30 000+39 000 = 69 000
Puncte acumulate = (1)+(2)+(3)+(4)+(5) = 60 000+90 000+101 000+69.000 = 320 000
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4a

ANDRZEJ WYSZYŃSKI
Orhideea de Diamant

- Să cunoşti produsele pe care le oferi, să fii 
deschis cu oamenii şi înainte de toate să ştii 
să discuţi cu ei – acest principiu s-a dove-
dit a fi pentru mine cheia pentru obţinerea 
succesului în FM GROUP. Când am început 
munca mea, puţini auzisera de marca FM. 
In acest moment, datorită implicării multor 
persoane, produsele acestei firme sunt 
apreciate chiar şi în cele mai îndepărtate 
colţuri ale lumii. Succesul FM GROUP este 
de asemenea şi succesul meu.
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Modul de calculare a valorii punctate pentru nivelul ORHIDEEI DE AUR

Obţii titlul de Orhideea de Aur sponsorizând cel puţin trei grupe care au obţinut nivelul de Orhidee ales.

Modul de calculare al valorii punctate pentru nivelul Orhideei de Aur pentru exemplul discutat.

1    Pentru fiecare grupă care a intrat în Orhideea de Perlă (şi nu este în acelaşi timp Orhidee de Amarant, 
       de Aur sau de Diamant) primeşti 60 000 de PUNCTE CONTRACTUALE pentru calcul. (vezi principiul 
       ramificaţiei).
2    Pentru fiecare grupă care a intrat în Orhideea de Amarant, (şi nu este în acelaşi timp Orhidee de Aur 
       sau de Diamant) primeşti 90 000 de PUNCTE CONTRACTUALE pentru calcul. (vezi principiul ramificaţiei).
3    Pentru fiecare grupă care a intrat în Orhideea de Aur sau de Diamant primeşti 120 000 de PUNCTE 
       CONTRACTUALE pentru calcul. (vezi principiul ramificaţiei).
4    Pentru fiecare 5 grupe sponsorizate direct (şi multiplul acestora) cu un nivel de eficienţă  de 21% sau 
       mai mare obţii 60 000 de de PUNCTE CONTRACTUALE pentru calcul sau pentru fiecare 7 grupe 
       sponsorizate direct (şi multiplul acestora) cu un nivel de eficienţă de 21% sau mai mare obţii 120 000 
       de PUNCTE CONTRACTUALE pentru calcul.
 5    Suma punctelor grupelor personale (vezi definiţia) ale tuturor Orhideelor de Perlă şi de Amarant 
        (care nu sunt în acelaşi timp şi Orhidee de Aur sau de Diamant) este inclusă 
        în calcul (vezi principiul ramificaţiei).
 6    Suma punctelor grupelor personale (vezi definiţia) 
        ale tuturor grupelor sponsorizate direct, 
        cu un nivel de eficienţă de 21% 
        (care nu sunt în acelaşi timp Orhidee) 
        este inclusă în calcul.
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1,5% din rulajul de puncte FM GROUP World este împărţit între toţi Distribu-
itorii care în luna respectivă se califică pentru nivelul Orhideei de Aur. Pentru 
a calcula valoarea premiului tău, desemnăm participarea ta procentuală.

Rulajul firmei x 1,5% x X% x 0,85 = Premiul tău net

WACŁAW PIECIUŁKO
Orhideea de Aur

- Începând colaborarea în anul 2004, am deja 
câţiva ani de experienţă în domeniul MLM, 
dar nu am crezut atunci că legându-mă de  
FM GROUP, voi fi consultantul firmei cu dezvo-
latrea cea mai dinamică din istoria MLM din 
lume. Conform principiului universal din MLM: 
construind această afacere obţinem succes doar 
atunci când îi ajutăm pe alţii. M-am concentrat 
deci să îmi ajut partenerii din organizaţia mea, 
care au dorinţe şi scopuri, de exemplu persoanele 
care se află la nivelul 21% sau chiar la nivelul 
Orhideei de Diamant. Stiu că totul este posibil! 
Atingerea scopului este ceva minunat, trebuie 
să îl ai şi să îl atingi, pentru a putea spune că ai 
libertatea de a alege – în fiecare zi.

Calculul:
(1) 60 000 (Perla A)
(2) 90 000 (Amarant A)
(3) 120 000 (Aur A)
(4) 120 000 = suma (4a+4b+4c+4d+4e+4g+4h)
(5) (5a) 120 000 - 50 000 = 70 000 (Perla A - Perla B)
       (5b) 130 000 - 50 000 = 80 000 (Amarant A -Perla C)
       (5a)+(5b) = (5) deci 70 000+80 000 = 150 000

(6) 5x21% (30 000) = 150 000

Puncte acumulate = (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) =
= 60 000+90 000+120 000+120 000+150.000+150 000 = 690 000

Punctele tale acumulate

Suma punctelor acumulate ale 
tuturor Orhideelor de Aur

100 = X%* X
*X% - participarea ta procentuală
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Modul de calculare a valorii punctate pentru nivelul ORHIDEEI DE DIAMANT

Cu titlul de Orhidee de Diamant sunt onoraţi Membrii Clubului care au sponsorizat cel puţin  cinci grupe care 
au obţinut nivelul Orhideei ales.

Modul de calcul al valorii punctate pentru nivelul Orhideei de Aur pentru exemplul discutat.

1    Pentru fiecare grupă care a intrat în Orhideea de Perlă (şi nu este în acelaşi timp de Orhidee de Amarant, de Aur
        sau de Diamant) primeşti 60 000 de PUNCTE CONTRACTUALE pentru calcul (vezi principiul ramificaţiei).
2    Pentru fiecare grupă care a intrat în Orhideea de Amarant, (şi nu este în acelaşi timp Orhidee de Aur sau 
       de Diamant) primeşti 90 000 de PUNCTE CONTRACTUALE pentru calcul (vezi principiul ramificaţiei).
3    Pentru fiecare grupă care a intrat în Orhideea de Aur (şi nu este în acelaşi timp Orhidee de Diamant) 
       primeşti 120 000 de PUNCTE CONTRACTUALE pentru calcul (vezi principiul ramificaţiei).
4    Pentru fiecare grupă care a intrat în Orhideea de Diamant primeşti 150 000 de PUNCTE CONTRACTUALE 
       pentru calcul (vezi principiul ramificaţiei).
5    Pentru fiecare 5 grupe sponsorizate direct (şi multiplul acestora) cu un nivel de eficienţă  de 21% sau mai
       mare obţii 60 000 de de PUNCTE CONTRACTUALE pentru calcul sau pentru fiecare 7 grupe 
       sponsorizate direct (şi multiplul acestora) cu un nivel de eficienţă de 21% sau mai mare obţii 120 000 
       de PUNCTE CONTRACTUALE pentru calcul.
6    Suma punctelor grupelor personale (vezi definiţia) ale tuturor Orhideelor de Perlă, 
       de Amarant şi de Aur (care nu sunt în acelaşi timp şi Orhidee 
       de Diamant) este inclusă în calcul (vezi principiul ramificaţiei).
7    Suma punctelor grupelor personale (vezi definiţia) 
       a tuturor grupelor sponsorizate direct, 
       cu un nivel de eficienţă de 21% 
       (care nu sunt în acelaşi timp 
       Orhidee) este inclusă 
       în calcul.
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1,5% din rulajul de 
puncte FM GROUP World 
este împărţit între toţi 
Distribuitorii care în luna 
respectivă se califică 
pentru nivelul Orhideei 
de Diamant. 

Rulajul firmei x 1,5% x X% x 0,85 = Premiul tău net

Pentru a calcula 
valoarea premiului 
tău, desemnăm 
participarea ta 
procentuală.

Calcul:
(1) 60 000+60 000 = 120 000 (Perla A+Perla B)
(2) 90 000 (Amarant A)
(3) 120 000 (Aur)
(4) 150 000 (Diamant A)
(5) 60 000 = suma (5a+5b+5c+5d+5e) 
(6) (6a) 120 000 -50 000 = 70 000 (Perla Am - Perla C)
       (6b) 62 000 (Perla B)
       (6c) 130 000 - 50 000 = 80 000 (Amarant A - Perla D)
       (6d) 260 000 - (140 000+60 000+50 000) = 10 000 (Aur - (Amarant B+ Perla E+Perla F))
       (6a)+(6b)+(6c)+(6d) = 70 000+62 000+80 000+10 000 = 222 000
(7) 70 000 - 62 000 = 8 000 (21% - Perla B)

Puncte acumultae = (1)+(2)+(3)+(4)+(5) (6)+(7) = 120 000+90 000+120 000+150 000+ 

+60 000+222 000+8 000 = 770 000

Punctele tale acumulate

Suma punctelor acumulate ale
tuturor Orhideelor de Diamant

100 = X%*X
*X% - participarea ta procentuală
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În acest mod ai cunoscut posibilităţile pe care ţi le oferă FM GROUP. Nu ne mai 
rămâne decât să îţi urăm succes

Nu uita, succesul tău depinde de tine!

FM GROUP.
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