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We kennen het allemaal wel, Business Partners in onze structuur die een
aantal maanden niets gedaan of besteld hebben.
Wij gaan je met dit programma helpen om weer in contact te treden met
deze groep Business Partners.
Hoe gaat het precies in zijn werk?
Het is eigenlijk heel simpel…
Business partners die de afgelopen 4 maanden (gezien vanaf 1 juni 2021)
niets hebben besteld in de webshop krijgen van FM World Benelux €10,shoptegoed op hun account.
Het enige wat ze daarvoor moeten doen, is naar de webshop gaan en voor
min. €10,- aan producten selecteren en in de check-out de €10,- korting
toevoegen aan hun bestelling.
Voor jou als Leader van FM World Benelux is dit een super mooi moment om
weer eens contact op te nemen met je downlines en ze te wijzen op het feit
dat er €10,- gratis shoptegoed voor hun klaar staat in de webshop.
Doe er je voordeel mee!
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Regels en condities
1.

Incentive voor bestaande Business Partners.

2.

€10,- euro shoptegoed is alleen voor Business Partners die voor 1 februari 2021 voor het laatst een
bestelling hebben geplaatst in de webshop van Nederland of België

3.

Shoptegoed is alleen op te nemen in de volgende webshops:
https://shop-nl.fmworld.com en https://shop-be.fmworld.com

4.

Dit shoptegoed is 1 malig

5.

Business Partner moet geregistreerd zijn in het systeem van FM World Benelux.

6.

Business Partners die werken met Business Partner nummers die zijn overgenomen op grond van het
marketingplan zijn uitgesloten van deelname aan dit programma.

7.

Business Partners zijn niet verplicht om de €10,- in één aankoop te gebruiken; ze kunnen b.v. 1e product
op één dag, 2e product op de vierde dag, etc.

8.

Op promotionele producten worden de prijs en puntenwaarde verlaagd met x% van de normale prijs en
punten.

9.

Deelname aan het programma betekent niet dat Business Partners worden uitgesloten van deelname
aan andere Incetiveprogramma’s van FM World Benelux.

10.

Dit Incentive is alleen geldig binnen de FM World Benelux Branch

11.

Prijswijzigingen en afwijkingen ten opzichte afbeeldingen voor behouden.

12.

FM World Benelux kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele druk- of zetfouten.

Voor je deelneemt aan het incentive ” ReActivate your Downline” zorg dat
je bekend bent met de regels en condities.

Wij ”FM World Benelux” behouden ons het recht om zonder voorafgaande kennisgeving en op elk moment wijzigingen en correcties aan deze incentive aan te brengen

