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Smart Start 

Om jou de beste start in jouw business te geven! Je enthousiasme op te 
wekken en je de kans te geven kennis te maken met de beste producten uit 
ons assortiment hebben wij het volgende voor jou bedacht…

Binnen jouw eerste 10 dagen bij FM World Benelux krijg je de kans om te 
profiteren van een geweldige aanbieding die wij speciaal voor jou hebben 
voorbereid. Je kunt producten kiezen zoals geuren, body care, make-up, 
Smart&Clean, Nutricode en nog veel meer……

Je kunt deze producten aanschaffen voor een exclusieve prijs en dit alles om 
jouw business de start te geven die het verdient.

Je hebt de keuze uit maximaal →

• 5 Pure Collection geuren
• 5 Pure Royal Collection geuren
• 2 Utique Collection 100ml geuren
• 2 Utique Collection 15ml geuren
• 20 overige best verkopende producten 
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Aanbieding voor de eerste 10 dagen

Om je te helpen kiezen uit meer dan 150 geuren die wij in collectie hebben 
zie je hier de bestverkopende:

Pure Collection

-20%
Pure Royal Collection

-20%
Utique Collection 100ml

-20%
Utique Collection 15ml

-20% Utique Collection 
Ambre Royal

Utique Collection
Bubble

Pure Collection 436
For Women

Pure Collection 52
For Men

Pure Royal Collection 362
For Women

Pure Collection 20
For Women

Pure Royal Collection 281
For Women

Utique Collection
Violet Oud

Pure Royal Collection 199
For Men

Pure Collection 110
For Men

Normaal: €14,50

€11,60
Normaal: €17,95

€14,36
Normaal: €49,95

€39,96
Normaal: €15,50

€12,40
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Complete Care
Cream

Normaal: € 5,95

€ 4,76

Nectar
Body Wash

Normaal: € 5,50

€ 4,40

Degreaser
Extra Power **

Normaal: € 5,50

€ 4,40

Enzymatic
Facial Peeling

Normaal: € 5,95

€ 4,76

Complete Care
Men’s Shampoo
Normaal: € 4,75

€ 3,80

Drain Clear
Granules

Normaal: € 4,90

€ 3,92

Complete Care
Shower Gel

Normaal: € 6,25

€ 5,00

Utique
Luxury Shower gel *

Normaal: € 17,95

€ 14,36

Fragrance Candle
Home Ritual *

Normaal: € 19,95

€ 15,96

*    Kies je favoriete geur
**   Zonder trigger geleverd

20 producten voor -20%
Je kunt 1st. van elk 

van deze 20 zeer populaire 
producten aanschaffen.

Complete Care
Dry and Damaged Hair Shampoo

Normaal: € 4,75

€ 3,80



Fireplace
Glass and Oven Cleaner **

Normaal: € 3,10

€ 2,48

*    Kies je favoriete geur
**   Zonder trigger geleverd
***  Kies de kleur die bij jou past

Long-Lasting 
Matte Liquid Lipstick ***

Normaal: € 9,70

€ 7,76

Complete Care 
Ultra Moisturizing Foot Cream 

Normaal: € 6,95

€ 5,56

Nutricode 
Skinny Herbal Infusion 

Normaal: € 12,95

€ 10,36

Blur Effect
Lifting Foundation ***

Normaal: € 13,50

€ 10,80

Complete Care 
Softening Foot Scrub

Normaal: € 6,50

€ 5,20

Nutricode
Detox Herbal Infusion 

Normaal: € 12,95

€ 10,36

Lash Expert Mascara
Glam Black 

Normaal: € 8,25

€ 6,60

Nutricode 
Immuno

Normaal: € 12,95

€ 10,36

Nutricode 
Beauty Detox

Normaal: € 14,95

€ 11,96

20 producten voor -20%
Je kunt 1st. van elk 

van deze 20 zeer populaire 
producten aanschaffen.
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Hoe kun je profiteren van deze exclusieve aanbieding?

Voorbeeld: 
Je bent aangesloten bij FM World 
Benelux op 15 mei vanaf dan 
gaan de 10 dagen van start. Dat 
betekent dat de laatste dag 
dat je van deze aanbieding kunt 
profiteren 
24 mei is.

Uitzondering

Business Partners die zich bij FM 
World Benelux aansluiten tussen 
23 december en 31 december 
hebben korter de tijd om van 
deze aanbieding te profiteren. 
Dit incentive loopt namelijk tot 
31/12/2020.

Start datum Laatste dag

15 mei 24 mei

24 juni 3 juli

30 juli 8 augustus

22 december 31 december

Start datum Laatste dag Aantal dagen 
om gebruik 
te maken van 
deze aanbie-
ding

23 december 31 december 9

24 december 31 december 8

25 december 31 december 7

26 december 31 december 6

27 december 31 december 5

28 december 31 december 4

29 december 31 december 3

30 december 31 december 2

31 december 31 december 1



Hoe kun je profiteren van deze exclusieve aanbieding?

Vergeet niet dat je niet meteen van deze aanbieding hoeft te profiteren en al 
deze producten in één keer moet kopen. Je kunt ze allemaal kopen tot de 10e 
dag vanaf de dag dat je lid bent geworden van FM World Benelux.

Voorbeeld →

Start datum 1e bestel datum aantal producten aantal producten 
nog tegoed

laatste 
dag

15 mei 17 mei
1 parfums 13 parfums

24 mei
1 overige producten 19 overige producten

24 juni 28 juni
3 parfums 11 parfums

3 juli
0 overige producten 20 overige producten

30 juli 1 augustus
10 parfums 4 parfums

8 augustus
8 overige producten 12 overige producten

22 december 31 december
14 parfums 0 parfums

31 december
10 overige producten 10 overige producten
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Regels en condities
1. Incentive voor nieuwe Business Partners. 

2. De start in het programma wordt voor elke deelnemer afzonderlijk geteld vanaf de dag van toetreding 
tot FM World Benelux, d.w.z. vanaf het moment dat de gegevens van de nieuwe Business Partner 
worden verwerkt in de database van FM WORLD (niet vanaf de dag dat je de welkomstmail ontvangt).

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

4. Business Partners die werken op extra nummers kunnen deelnemen aan het programma volgens 
de regels van het programma. Punten verdiend op extra nummers worden niet verzameld voor het 
hoofdnummer.

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

6. Business Partners kunnen alleen binnen de eerste 10 dagen na hun toetreding tot FM World Benelux 
deelnemen aan dit programma.

7. Business Partners zijn niet verplicht om alle promotieproducten in één aankoop te kopen; ze kunnen 
b.v. 1e product op één dag, 2e product op de vierde dag, etc.

8. Business Partners zijn niet verplicht om alle promotieproducten aan te kopen; ze kunnen b.v. ook 2 
producten in totaal aankopen.

9. 31 december is de laatste dag waarop Business Partners de promotieproducten kunnen aankopen.

10. Op promotionele producten van Pure Royal Collection worden de prijs en puntenwaarde verlaagd met 
20% van de normale prijs en punten.

11. Op promotionele producten van Pure Collection worden de prijs en puntenwaarde verlaagd met 20% 
van de normale prijs en punten. De aanbieding is alleen van toepassing op Pure Collection-geuren (50 
ml) ter waarde van €14,50.

12. Op promotionele producten van de Utique Collection worden de prijs en puntenwaarde verlaagd 
met 20% van de normale prijs en punten. Het aanbod is van toepassing op Utique Collection (100 ml) 
geuren ter waarde van € 49,95 en Utique Collection (15 ml) ter waarde van € 15,50.

13. Bij promotionele best verkopende producten worden de prijs en puntenwaarde verlaagd met 20% van 
de normale prijs en punten.

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

15. Dit Incentive is alleen geldig binnen de FM World Benelux Branch

16. Prijswijzigingen en -afwijkingen ten opzichte afbeeldingen voorbehouden. 

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

Voor je deelneemt aan het incentive ”Smart Start” zorg dat je bekend 
bent met de regels en condities.
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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


