30-10
Incentive voor nieuwe
en bestaande Business Partners
1 februari 2020 - 31 december 2020

Wij belonen je voor een goede follow up!

30-10

1 februari 2020 - 31 december 2020

De follow up is misschien wel één van de belangrijkste skills die je onder de
knie moet hebben voor het uitbouwen van een succesvolle Business. Heb je
deze skill in de vingers of ben jij deze skill bij jezelf aan het ontwikkelen, dan is
dit programma op jouw lijf geschreven.
Nodig nieuwe Business Partners uit om FM World-producten te kopen, volg
ze op en ontvang in de eerste 30 dagen 10% cashback op elke aankoop die
ze doen.
Hoe werkt het?
Van iedere nieuwe Business Partner waar jij de recruiter van bent, ontvang
je de eerste 30 dagen na inschrijven 10% cash back op alle aankopen die
gedaan worden in de FM World Benelux shop.
Bijvoorbeeld →
Datum
van inschrijving

Tot wanneer 10%
Cash back

Totaal bestellingen
in €

10%
Cash Back

5 februari

5 maart

€ 500,00

€ 50,00

12 april

11 mei

€ 735,00

€ 73,50

18 juni

17 juli

€ 350,00

€ 35,00

24 augustus

22 september

€ 165,00

€ 16,50

30 oktober

28 november

€ 475,00

€ 47,50
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Regels en condities
1.

Incentive voor nieuwe en bestaande Business Partners.

2.

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.

3.

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

4.

Tenminste 300 persoonlijke punten moeten worden verzameld in de maand van
kwalificatie om recht te hebben op de 10% Cashback.

5.

Dit incentive is alleen van toepassing op Business Partners die een positie hebben in het
1ste of 2de marketingplan.

6.

De Casback wordt alleen gegeven op aankopen die rechtstreeks bij FM World Benelux
gedaan wordem in de eerste 30 dagen na inschrijving.

7.

De casback bonus wordt toegekend de eerst opvolgende maand na de maand waarin de
30ste dag valt.

8.

De casback bonus wordt toegekend in de vorm van commissie of korting.

9.

Alleen Business Partners waarvan de FM-accounts worden beheerd door FM World Benelux
kunnen deelnemen aan dit programma.

10.

De 10% cashback wordt genomen over alle bestellingen van de nieuwe Business Partner
in de eerste 30 dagen en over het netto totaal in €, dat wil zeggen over het totaalbedrag
excl. BTW

11.

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

12.

Dit incentive is alleen geldig binnen de FM World Benelux Branche.

13.

Prijswijzigingen en -afwijkingen ten opzichte afbeeldingen voor behouden.

14.

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

Voor je deelneemt aan het incentive ”30 - 10” 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

