#FMWorldBeneluxgoestoBali2019
1 juli 2018 - 31 maart 2019
Voor nieuwe en bestaande Business Partners.

#FMWorldBeneluxgoestoBali2019
Beschrijving van het programma

Basismaand juni 2018
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18% op het nieuwe additional nummer
Vanaf 9% geven wij voor deze incentive een nieuw additional nummer

Voorbeeld:

*

Basismaand
juni 2018

Target voor 31 maart 2019
2X kwalificatie

60/40 regel

0% / 3% / 6%

18%

60/40 regel

9%/12%/15%/18%/21%
Orchids

Additional nummer* 18%

60/40 regel

Additional nummer moet frontline staan onder het hoofdnummer

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

#FMWorldBeneluxgoestoBali2019
Algemene voorwaarden

Start: 1 juli 2018
Einde: 31 maart 2019

1.

80% van de punten moeten komen uit NL en/of BE

2.

Om deel te nemen aan de incentive is aanmelden via een aanmeldingsformulier verplicht, voor
bestaande Business Partners moet dit voor 1 augustus 2018 en voor nieuwe Business Partners
binnen 30 dagen na inschrijving.

3.

Deze incentive kan slechts 1 x per Business Partner behaald worden

4.

Op deze incentive is de regel 60/40 van toepassing (sterkste downline mag niet meer dan 60%
zijn van het totaal aantal punten)

5.

Deze incentive loopt samen met de volgende incentives; Good Start, Stairs To Success,
Leadership Bonus, Car Program, Welcome Home en Gala Maladives

6.

Basismaand voor deze incentive is juni 2018. Ben je na juni 2018 lid geworden van FM World
Benelux is je start level automatisch 0%

7.

Voor kwalificatie van deze incentive zul je in de periode van 1 juli tot en met 31 maart 2019 voor
150 persoonlijke punten per maand moeten inkopen

8.

Het te behalen level moet in de periode van de duur van deze incentive 2x behaald worden.

9.

Bij kwalificatie op het additional nummer telt deze alleen als het aanvullend nummer frontline
staat.

10. Heb je al een additional nummer en staat deze frontline en was deze in de basismaand niet hoger
dan 6% dan kun je dit nummer gebruiken voor kwalificatie.
11. Business Partner mag niet actief zijn in een ander netwerk
12. De reis Bali 2019 is niet overdraagbaar aan een andere Business Partner of aan personen buiten
FM World Benelux
13. De reis Bali 2019 is voor 2 personen
14. Business Partners die actief zijn in de orchid club moeten in de maanden van kwalificatie 5%
groei vertonen naast hun sterkste lijn t.o.v. de basismaand juni 2018.
15. Business Partners die actief zijn in het Magnolia plan moeten in de maanden van kwalificatie
20.400 pnt groei vertonen t.o.v. de basismaand juni 2018

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

