


Εμπιστοσύνη
Δημιουργούμε υψηλής ποιότητας προϊόντα που εμπιστεύεσαι καθημερινά, προσφέρουμε δίκαιες
επαγγελματικές αρχές και συνεργαζόμαστε μέσα σε ένα θετικό κλίμα αμοιβαίας εμπιστοσύνης.

Ενθουσιασμός
Οι μεγαλεπήβολοι στόχοι μας είναι αυτοί που μας δίνουν ενέργεια. Ξεπερνάμε τα εθνικά σύνορα 
και κάνουμε συνεχώς νέα πλάνα ανάπτυξης.

Ανεξαρτησία
Προσφέρουμε ένα επαγγελματικό πλάνο το οποίο σου επιτρέπει να αποκτήσεις οικονομική
ελευθερία ανεξάρτητα από το φύλο, τη καταγωγή, την κοινωνική θέση και τις πολιτισμικές
διαφορές. Σεβόμαστε την ανεξαρτησία των συνεργατών μας και τη διαφορετικότητα των 
απόψεών τους, η οποία είναι πηγή και έμπνευση για τη δική μας ανάπτυξη.

Φροντίδα
Μοιραζόμαστε γνώση και προϊόντα, νοιαζόμαστε ο ένας για τον άλλον καθώς επίσης και για
το περιβάλλον στο οποίο ζούμε και θα απολαύσουν οι επόμενες γενιές.

Θάρρος - Τόλμη
Έχουμε την τόλμη να κάνουμε όλες τις αλλαγές που χρειάζονται και που θα εγγυηθούν την 
επιτυχία της εταιρείας μας στη σύγχρονη εποχή, πάντοτε με τη δική σας συνεργασία και τις δικές 
σας πρωτοβουλίες.

Γνώρισε την FM WORLD 
την πιο δυναμική εταιρεία MLM  

Η Αποστολή μας
H δημιουργία ολοκληρωμένης 

γκάμας, υψηλής ποιότητας προϊόντων 

και η εξασφάλιση της οικονομικής 

ανεξαρτησίας σας δημιουργώντας μια 

νέα τύπου «επιχείρηση» με επίκεντρο 

τον άνθρωπο και τις καθημερινές του 

ανάγκες!

Το όραμα μας
Να αγγίξουμε την κορυφή του 

Δικτυακού Μάρκετινγκ και να γίνουμε 

η νούμερο 1 εταιρεία στις πωλήσεις 

αρωμάτων παγκοσμίως. 

Να δημιουργήσουμε την απόλυτη 

συνεργασία με ανθρώπους, 

με μυστικό της επιτυχίας τους την 

θέληση και την επιμονή, σύμφωνα 

με τον κώδικα επαγγελματικής 

δεοντολογίας και ηθικής 

της εταιρείας μας.
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Ασυναγώνιστα προϊόντα με απευθείας 
ανάθεση από τον παραγωγό.

Αρωματοποϊός

Παραγωγός

Διαφήμιση

Χονδρική Πώληση

Λιανική Πώληση

Συμβατικό Λιανικό Εμπόριο

ΠΕΛΑΤΗΣ

Αρωματοποϊός

FM WORLD

FM MEMBER

Προώθηση

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ
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Κάρτα μέλους FEDERICO MAHO
Η νέα κάρτα μέλους FEDERICO MAHORA είναι ένα έξυπνο εργαλείο για κάθε 
καταναλωτή! Κάθε νέο μέλος του FM WORLD CLUB ΕΛΛΑΔΑΣ και ΚΥΠΡΟΥ 
μπορεί να αποκτήσει αποκλειστικά προνόμια, όπως:

  σε ασυναγώνιστη έκπτωση από 20% - 50%

  αποκτούν την κάρτα μέλους από δική σας σύσταση
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Αποτελούμε κορυφαία δύναμη στις παγκόσμιες αγορές όπως αποδεικνύουν 
τα αμέτρητα βραβεία που έχουμε λάβει, συμπεριλαμβανομένων των Certi�cate 
of Business Credibility 2013 (η βράβευση απονέμεται σε εταιρείες με εξαιρετική 
οικονομική κατάσταση, οι οποίες καλύπτουν έγκαιρα τις οικονομικές τους υπο-
χρεώσεις) και τον τίτλο National Champion από τα διεθνούς κύρους  European 
Business Awards 2014/15. 

Είμαστε 2η στην Ευρώπη και ανάμεσα στους 100 πρώτους στον κόσμο στην κατά-
ταξη των εταιρειών Δικτυακού Μάρκετινγκ (Business For Home).

Οι Leaders μας, οι οποίοι αποτελούν μια ελίτ πωλητών με μοναδικά προνόμια, 
λαμβάνουν βραβεία κάθε χρόνο που τιμούν, όχι μόνο τα αποτελέσματα για τις 
πωλήσεις τους, αλλά και το υψηλό επίπεδο ηθικής που ακολουθούν.

Το ανθρώπινο δυναμικό μας αποτελείται από νέους και γεμάτους ενέργεια 
επαγγελματίες, γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα να ανταποκρίνεται απόλυτα στις 
απαιτήσεις και τις ανάγκες κάθε πελάτη.

Η FM World είναι 
μια πολυεθνική 
εταιρεία, δυναμικά 
αναπτυσσόμενη.
Χάρη στα εξαιρετικά προϊόντα 

και στο καινοτόμο σύστημα 

διανομής της, κατάφερε

 να κατακτήσει τις παγκόσμιες 

αγορές και σήμερα απαριθμεί πάνω 

από 600.000 Business Partners 

σε όλον τον κόσμο. Έχοντας ήδη 

συμπληρώσει 12 χρόνια 

επιτυχημένης λειτουργίας, σήμερα 

εκδίδει καταλόγους σε πάνω από 

20 γλώσσες και διευρύνει την 

γκάμα των προϊόντων της συνεχώς, 

με ταχύτατους ρυθμούς.
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Τα προϊόντα μας προέρχονται από διεθνώς αναγνωρισμένους συνεργάτες, οι οποίοι εγγυώνται 
την ποιότητά τους!

DROM: ένας από τους μεγαλύτερους παραγωγούς αρωμάτων παγκοσμίως με περισσότερα 
από 100 χρόνια εμπειρίας. 

Mercedes: υπάρχουν περισσότερα από 300 αυτοκίνητα στους δρόμους οδηγούμενα από 
τους ευχαριστημένους ηγέτες μας. Η FM World είναι ένας από τους καλύτερους πελάτες της Mercedes.

PERFAND: εργοστάσιο με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στο χώρο της αρωματοποιίας. 
Τα τελευταία χρόνια παράγει αποκλειστικά για την FM WORLD αρώματα και κρέμες περιποίησης

Golden Tulip: η επιτυχία της FM WORLD χτίστηκε με βάση τις ανθρώπινες σχέσεις και την αμοιβαία βοήθεια. Το 
2009 ιδρύθηκε, με την πρωτοβουλία της FM WORLD, το Ίδρυμα Golden Tulip ως μία μη κερδοσκοπική οργάνωση, 
με στόχο την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας, την ανάπτυξη και την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού, 
στηρίζοντας τις κοινωνικές ομάδες που έχουν ανάγκη μέσα από φιλανθρωπικές ενέργειες. Μεταξύ άλλων, έχει 
χτίσει το κέντρο υγείας στη Ngoma και ένα δημοτικό σχολείο νότια της Μοζαμβίκης, ενώ στηρίζει οικονομικά 
τους πρόσφυγες από τη Συρία. 

Δράσε, οπουδήποτε θέλεις!
Η FM WORLD DISTRIBUTION είναι η απάντηση στις ανάγκες των ανθρώπων σε όλο τον κόσμο που δεν έχουν 
πρόσβαση στα προϊόντα της. Τώρα μπορείς να τα αγοράσεις σε κάθε γωνιά του κόσμου, σε όλες τις ηπείρους. 
Με αυτό τον τρόπο, γίναμε μια από τις πιο ευρέως ενεργές εταιρείες δικτυακού μάρκετινγκ στον κόσμο! Αυτός 
είναι επίσης ένας νέος τρόπος προώθησης – οι Συνεργάτες μας μπορούν να προσκαλούν σε συνεργασία 
ανθρώπους από τις αγορές όπου αυτή η δραστηριότητα δεν ήταν πιθανή μέχρι τώρα.
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Τα προϊόντα μας
Beautiful outside, Beautiful inside

Federico Mahora  and UTIQUE
Αληθινά αρώματα, εκπληκτικές ευωδίες & σύγχρονα προϊόντα περιποίησης της επιδερμίδας:

FM WORLD For Home
Καθαριότητα & υγιεινή στο λεπτό!

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Περισσότερες από 150 μοναδικές ευωδίες, μέσα σε κομψές συσκευασίες, με υψηλή περιεκτικότητα 
αρωματικού ελαίου: 20% για άντρες και γυναίκες – που χαρίζει εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια και μας 
κάνει να ξεχωρίζουμε.
Πλούσια ποικιλία ευωδιών με φερομόνη, τόσο για γυναίκες όσο και άνδρες, για ακόμα πιο δυνατό αποτέλεσμα
Μεγάλη ποικιλία σε προϊόντα προσώπου και σώματος: Κρέμα Ολοκληρωμένης Περιποίησης, κατάλληλη για 
όλα τα μέλη της οικογένειας, ολοκληρωμένη σειρά προϊόντων με αλόη, ενεργή β - γλυκάνη, αντιγηραντική 
σειρά με κολλοειδή χρυσό (Gold Regenesis) και πιστοποιημένα οργανικά έλαια (UTIQUE) για  πρόσωπο 
και μαλλιά που ικανοποιούν και το πιο απαιτητικό τύπο δέρματος

Προϊόντα με συμπυκνωμένη σύνθεση, εξαιρετικά αποτελεσματικά
Μοντέρνες συνθέσεις που περιέχουν ενεργά ένζυμα και ουσίες με βάση τη νανοτεχνολογία και το οξυγόνο, 
εξασφαλίζοντας ασφάλεια και υγιεινή για τον χώρο του σπιτιού σας και προστασίαγια το περιβάλλον
Εξειδικευμένα προϊόντα που προσφέρουν λύσεις σε ένα ευρύ φάσμα ιδιαίτερων καθαριστικών αναγκών.
Με ευχάριστο άρωμα φρεσκάδας για το χώρο του σπιτιού, του γραφείου και του αυτοκινήτου

FM Make Up
Η επαγγελματική πρόταση στο μακιγιάζ για γυναίκες που θέλουν να ξεχωρίζουν!

✓

✓

✓

✓

✓

Πρωτοποριακά καλλυντικά που ανανεώνονται συνεχώς ακολουθώντας τόσο τις νέες τάσεις της μόδας
όσο και τις διαχρονικές αποχρώσεις για κάθε γυναίκα, ανεξαρτήτως ηλικίας
Με φυσικά συστατικά, μεταλλικά στοιχεία και θρεπτικά έλαια που βοηθούν το δέρμα να παραμείνει νέο, 
υγιές και λαμπερό
Προϊόντα που προσφέρουν αναλλοίωτο αποτέλεσμα καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας
Ήπιες και υποαλλεργικές συνθέσεις
Κατάλληλα για όλους τους τύπους δέρματος – εγκεκριμένα από δερματολόγους
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Nutricode
Πέντε προγράμματα διατροφής, τα οποία αλληλοσυμπληρώνονται μεταξύ τους 
και ανταποκρίνονται στις ανάγκες του σύγχρονου ανθρώπου.

✓

✓

✓

✓

Αurile
Βιολειτουργικοί καφέδες & απολαυστικές γεύσεις τσαγιού!
✓

✓

✓

✓

Απολαυστικοί, αρωματικοί καφέδες κορυφαίας ποιότητας από αυθεντικά χαρμάνια των ποικιλιών
Arabica και Robusta οι οποίοι έχουν δημιουργηθεί με ιδιαίτερο πάθος και επαγγελματισμό
Πιστοποιήμενοι βιολειτουργικοί καφέδες που έχουν δημιουργηθεί με την καθοδήγηση επιστημόνων 
και ειδικών πάνω στη σωστή διατροφή, ενώ ταυτόχρονα έχουν εμπλουτιστεί με ευεργετικά συστατικά 
όπως οι βιταμίνες και τα μεταλλικά στοιχεία
Ολόκληρα φύλλα τσαγιού, υψηλής ποιότητας, με πλούσιο άρωμα και υπέροχη γεύση
– ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΑΜΦΙΒΟΛΙΑ ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΤΣΑΙ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
Φυσικοί καφέδες χωρίς ζωϊκές ή γενετικά επεξεργασμένες πρώτες ύλες  και χωρίς χρωστικές ουσίες.

Έχουμε εφαρμόσει τις τελευταίες τεχνολογίες, έχοντας ως πηγή τον πλούτο της φύσης
και τη γνώση των καλύτερων επιστημόνων
Φυσικά συστατικά σε ένα δυνατό συνδυασμό.
Κάθε σετ των συμπληρωμάτων Nutricode είναι αποτέλεσμα πολλών ετών έρευνας και 
εργασίας,και χάρη σε αυτά εξασφαλίζουμε ότι τα συμπληρώματά μας δίνουν ερεθίσματα 
στα κύτταρα του οργανισμού μας.
Ζούμε με πιο γρήγορους και έντονους ρυθμούς. Ταυτόχρονα, η ποιότητα του περιβάλλοντος 
στο οποίο ζούμε συνεχίζει να χειροτερεύει. Ο μεταβολισμός μας είναι αδύναμος, το δέρμα μας 
χάνει τη λάμψη του, δεν έχουμε ενέργεια, ζούμε στο στρες – Έχουμε τη λύση για εσάς 
που ανταποκρίνεται στις ανάγκες του 21ου αιώνα.



Kέρδος και εξοικονόμηση

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ
46,90€

Λιανική τιμή*
70,00€

Λιανική τιμή*

13,40€ 20,00€

33,50€
Τιμή Συνεργάτη

50,00€
Τιμή Συνεργάτη

FM MEMBER

40%
όφελος από αγορές
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Kλίμακα BONUS

Παράδειγμα:

Κέρδη ενός μήνα

Αγορά προϊόντων σε τιμή συνεργάτη ME ΦΠΑ 900,00€

Κέρδος σε 900,00€ = 360,00

+9% bonus από Μarketing Plan = 81,00 €

+ELB κέρδος= 50,00 €

Συνολικό κέρδος= 491,00 €

3%   = 300π.

6%   = 1.200π.

9%   = 3.600π.

12% = 7.200π.

15% = 12.000π.

18% = 20.400π.

21% = 30.000π.

1π.   = 0,25€



Πλεονεκτήματα  της συνεργασίας με την FM WORLD
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✓ Εφόσον επιτύχεις 9% μπορείς να αιτηθείς για έξτρα προσωπικό κωδικό με όλα τα δικαιώματα 
     του βασικού (συμπεριλαμβανομένου του δεύτερου bonus) και όσο υψηλότερα φτάσεις τόσο    
     περισσότερους κωδικούς μπορείς να έχεις.

✓ Δωρεάν συμμετοχή στo Club της FM WORLD ΕΛΛΑΔΑ & ΚΥΠΡΟΣ

✓ Ένας κωδικός που ισχύει σε όλο τον κόσμο 

✓ Κάθε μήνα παρέχουμε εξαιρετικές προσφορές και κατά καιρούς σας εκπλήσσουμε 
      με κάτι παραπάνω – δείτε το fb μας, το site μας και μην ξεχάσεις να εγγραφείς 
      στο ενημερωτικό δελτίο μας.

✓Ανάπτυξη (απέκτησε την απαραίτητη γνώση για να χτίσεις την καριέρα σου)

✓ Εργασία που σου προσφέρει ευχαρίστηση

✓ Διαμόρφωσε το lifestyle σου σύμφωνα με τις δικές σου ανάγκες

✓ Πρόσβαση σε ασυναγώνιστα προϊόντα σε καταπληκτικές τιμές

✓ Ευέλικτο ωράριο εργασίας και κέρδος

✓ Προσωπική περιοχή με όλες τις πληροφορίες για την ομάδα, τους πόντους, 
    την προμήθεια σας, νεότερες προσφορές και σημαντικά  ή χρήσιμα νέα, 
    οποιαδήποτε στιγμή στον ειδικό σας λογαριασμό στο ίντερνετ 

✓ Δωρεάν εκπαίδευση

✓ Τελείως ειλικρινές, δίκαιο και αποτελεσματικό Marketing Plan

✓ Ενδιαφέροντα ταξίδια

✓ Εντυπωσιακές εκδηλώσεις

✓ Επαγγελματικά συνέδρια 

✓ Μικρές παραγγελίες (δεν μαζεύεις απόθεμα)

✓ Παράδοση σε 1-3 ημέρες οπουδήποτε σε Ελλάδα και Κύπρο 
    χωρίς ελάχιστη υποχρεωτική παραγγελία

✓ Πάνω από 2.000.000 ικανοποιημένοι πελάτες 
    που εμπιστεύονται την εταιρεία μας

✓ Δεν υπάρχει κανένα ρίσκο, δεν μπορείς να χάσεις

✓ Μπορείς να σταματήσεις τη συνεργασία οποιαδήποτε στιγμή θελήσεις 



CLUB ΜΑΝΟΛΙΑΣ

Περίπου

Ετήσιο 

ΒONUS:

 Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Μarketing Plan και το πρόγραμμα κινήτρων επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.gr.fmworld.com

έως 25.000€

Ένα όνειρο γίνεται στόχος όταν γίνονται 
ενέργειες για την πραγματοποίησή του!
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3%

6%

9%

12%

15%

18%

21%

300π

1.200π

3.600π

7.200π

12.000π

20.400π

30.000π

21%
+20000π

ΠΟΡΦΥΡΕΝΙΑ

ΟΡΧΙΔΕΑ

+ 4% του 
Παγκόσμιου  

Τζίρου σε 
πόντους 

EXTRA 50,00€

EXTRA 80,00€

ΔΩΡΟ 
ΕΠΙΤΑΓΗ

ΜΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΑΞΙΑΣ 50,00€

EXTRA 100,00€

E.L.B. 

E.L.B. 

E.L.B. 

E.L.B. 

E.L.B. 

EXTRA 200,00€

EXTRA 300,00€

+500,00€ +500,00€



έως 300.000€ SKY NO LIMIT!

CLUB ΟΡΧΙΔΕΑΣ CLUB ΑΣΤΕΡΙΩΝ
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+500,00€

3 x 21%

3 x
ΠΟΡΦΥΡΕΝΙΑ

ΟΡΧΙΔΕΑ 

5 x
ΠΟΡΦΥΡΕΝΙΑ

ΟΡΧΙΔΕΑ 

+ 1,5% του 
Παγκόσμιου  

Τζίρου 
σε πόντους 

+ 1,5% του 
Παγκόσμιου  

Τζίρου 
σε πόντους 

+ 1,5% του 
Παγκόσμιου  

Τζίρου 
σε πόντους 

+ 0,5% του 
Παγκόσμιου  

Τζίρου 
σε πόντους 

+ 1% του 
Παγκόσμιου  

Τζίρου 
σε πόντους 

+ 1% του 
Παγκόσμιου  

Τζίρου 
σε πόντους 

ΑΜΑΡΑΝΘΗ

ΟΡΧΙΔΕΑ

ΧΡΥΣΗ

ΟΡΧΙΔΕΑ

ΔΙΑΜΑΝΤΕΝΙΑ

ΟΡΧΙΔΕΑ

BONUS
ΔΙΑΚΟΠΕΣ

+ 0,5% του 
Παγκόσμιου  

Τζίρου 
σε πόντους 

+ 0,5% του 
Παγκόσμιου  

Τζίρου 
σε πόντους 

ΑΣΤΕΡΙ

ΤΖΑΣΠΕΡ

ΑΣΤΕΡΙ

ΑΜΕΘΥΣΤΟΣ

ΑΣΤΕΡΙ

ΜΑΛΑΧΙΤΗΣ

ΑΣΤΕΡΙ

ΝΕΦΡΙΤΗΣ

ΑΣΤΕΡΙ

ΟΝΥΞ



Nεο Marketing Plan 

Βοήθα όσα περισσότερα άτομα μπορείς και μίλησε τους για τα προϊόντα της FM WORLD και τις ευκαιρίες που μπορούν να τους προσφέρουν. 
Η εταιρεία θα σε ανταμείψει γι αυτό! Όταν συστήνεις στους φίλους σου να γίνουν μέλη της FM WORLD και να χρησιμοποιούν τα προϊόντα 
της που θα ικανοποιούν σίγουρα τις ανάγκες τους, θα ανταμείβεσαι από το marketing plan. Με αυτόν τον τρόπο η FM γίνεται η κύρια πηγή 
του εισοδήματός σου πολύ πιο γρήγορα από ότι μπορούσες να φανταστείς και κάπως έτσι ξεκινούν όλες οι ιστορίες των εκατομμυριούχων. 
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Σύνολο Τζίρου 7.200 πόντοι =12% = 1.800€ με ΦΠΑ

Όφελος 40% σε αγορές 250 € = 100,00 € 

Προσωπική έκπτωση 12% σε 250 € =30 €

Bonus από ΔΙΑΦΟΡΑ: 

6% = 22,50€ + 21,60€ + 17,55€ = 61,65€

9% = 18,00€ + 18,00€ + 10,80€ = 46,80€

ELB (Extra Leader Bonus) 12% = 80,00€

Σύνολο = 318,45€

1000 π.

12%

250,00€

9% ΔΙΑΦΟΡΑ = 17,55€

195,00 €

3% 780 π.

300,00 €

6% 1.200 π.

200,00 €

3% 800 π.

120,00 €

3% 480 π.

360,00 €

6% 1.440 π.

375,00 €

6% 1.500 π.

6% ΔΙΑΦΟΡΑ = 18,00€

9% ΔΙΑΦΟΡΑ = 18,00€

9% ΔΙΑΦΟΡΑ = 10,80€6% ΔΙΑΦΟΡΑ = 21,60€

6%
 ΔΙΑΦΟΡΑ = 21,60€

ΜΕ ΦΠΑ

ΜΕ ΦΠΑ

ΜΕ ΦΠΑ

ΜΕ ΦΠΑ

ΜΕ ΦΠΑ

ΜΕ ΦΠΑ

ΜΕ ΦΠΑ



Bonus από ΔΙΑΦΟΡΑ

22,50 € + 191 € + 180 € + 75 € + 150 € + 165 € = 783,50 €

ELB (EXTRA LEADER BONUS) 21% = 300,00 €

ΣΥΝΟΛΟ= 1.159,50€
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Σύνολο Τζίρου 30.000 πόντοι  = 21% = 7.500 € ME ΦΠΑ 

Όφελος 40% σε αγορές125,00 € = 50,00 € 

Προσωπική έκπτωση 21% σε 125,00€ =26,00 €

Θυμήσου!
Μπορείς να ανταμειφθείς 
και για τους έξτρα κωδικούς!

500 π.

21%

125,00€

3% 780 π.

18% ΔΙΑΦΟΡΑ = 22,50€

125,00 €

3% 500 π.

2,125 €

12% 8.500 π.

2,000 €

12% 8.000 π.

500 €

6% 2.000 π.

1,250 €

9% 5.000 π.

1,375 €

9% 5.500 π.

9% ΔΙΑΦΟΡΑ = 191,00€

9% ΔΙΑΦΟΡΑ = 180,00€

15% ΔΙΑΦΟΡΑ = 75,00€12% ΔΙΑΦΟΡΑ = 150,00€

12%
 ΔΙΑΦΟΡΑ = 165,00€

Παράδειγμα NUTRICODE:
150σετ x 50,00 € = 7,500 € 21%

Παράδειγμα LIFT CREAM:
200τμχ. x 37,5 € = 7,500 € 21%

ΜΕ ΦΠΑ

ΜΕ ΦΠΑ

ΜΕ ΦΠΑ

ΜΕ ΦΠΑ

ΜΕ ΦΠΑ

ΜΕ ΦΠΑ

ΜΕ ΦΠΑ
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Χρήσιμα εργαλεία

1.  FM Special: εξαιρετικές προσφορές κάθε μήνα – άρπαξε τις 
καλύτερες προσφορές και ενημέρωσε τους φίλους σου ανάλογα! 
Θα τις πάρεις μαζί με κάθε παραγγελία σου την πρώτη εβδομάδα 
κάθε μήνα, στο site μας, στο ενημερωτικό δελτίο μας και στο Fb 
καθώς επίσης μπορείς να παραγγείλεις παραπάνω κομμάτια 
οποιαδήποτε στιγμή.

2. Newsle�er: μείνε ενημερωμένος – εγγράψου αξίζει! 
Σημαντικές πληροφορίες, συμβουλές για τα προϊόντα, 
happy hours και ωραίες εκπλήξεις.

3. Κατάλογος: ανανεώνεται κάθε 3 μήνες – η ολοκληρωμένη 
προσφορά μας με περιγραφές σε μια κομψή και φιλική προς τον 
χρήστη μορφή.

4. 6 χρώματα της επιτυχίας: ηλεκτρονικός οδηγός για 
αρχάριους που διαθέτει όλες τις πληροφορίες. Εκεί μπορείτε 
να βρείτε όλες τις απαντήσεις στις ερωτήσεις που έχετε εσείς ή 
ο νέος σας συνεργάτης.

5. Κάρτα Μέλους: είναι ένα έξυπνο εργαλείο για κάθε 
καταναλωτή! Κάθε ΝΕΟ ΜΕΛΟΣ της Λέσχης FM WORLD ΕΛΛΑΔΑ 
& ΚΥΠΡΟΣ μπορεί να αποκτήσει αποκλειστικά προνόμια.

6. www.gr.fmworld.com: χωρισμένο σε 2 ενότητες 
(για το κοινό και για τους συνεργάτες) – αξίζει να το επισκεφθείς 
αφού μπορεί να βρεις εδώ μεταξύ άλλων λεπτομέρειες για 
την ομάδα σου και τους πόντους τους ενημερωμένους κάθε ώρα, 
πολλά υλικά για τα προϊόντα μας και το σχέδιο προώθησης 
(σχέδιο μάρκετινγκ).

7. Online ε
ραφή: δεν θα μπορούσε να είναι ευκολότερο

8. Ηλεκτρονικό κατάστημα: αγοράζεις εύκολα και 
με τον δικό σου ρυθμό.

9. Starter (σετ εκκίνησης): το starter σου επιτρέπει 
να παρουσιάσεις με τον καλύτερο τρόπο τα προϊόντα της 
FM WORLD, καθώς μέσα σε αυτό θα βρεις δείγματα αρωμάτων 
(πλήρης συλλογή 150 δειγμάτων στο PREMIUM CLASS STARTER 
ή τις 10 πιο δημοφιλείς ευωδίες στο SMART STARTER), όλο 
το απαραίτητο πληροφοριακό και διαφημιστικό υλικό.


