
Maldives  
Additional  

Qualifications

Incentive is voor  
bestaande Business Partners

1 oktober 2020 - 31 december 2020

Wij belonen je voor elke nieuwe positie die je voor het eerst in je FM World-carrière bereikt!



Heb je je niet voor de 16e FM World Anniversary weten te kwalificeren? Niets is 
verloren! Je hebt nog steeds de kans om deel uit te maken van dit geweldige 
evenement. Maak jezelf vertrouwd met de regels voor aanvullende kwalificaties 
en ontvang een enkele uitnodiging voor het #FMISLAND-paradise!

Voor wie: 
Er zijn aanvullende kwalificaties beschikbaar voor de Business Partners die 
niet hebben voldaan aan de kwalificatieregels. (augustus 2019 - mei 2020)

Duur: 
1 oktober – 31 december 2020
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KWALIFICATIE I
Voor Business Partners die →

• Die niet aan de voorwaarden van de kwalificatieregels hebben voldaan, 
maar wel minimaal 3x de positie van Pearl Orchid in de duur van de 
kwalificatieperiode hebben behaald.

• Na het afsluiten van de kwalificatieperiode niet lager zijn gedaald dan 21%.
• Na het afsluiten van de kwalificatieperiode minimaal 2x de positie van 

Pearl Orchid behaald hebben.

Kwalificatieperiode
Augustus 2019 – mei 2020

Juni – september 2020

minimaal 3x de positie  
van Pearl Orchid

minimaal 2x de positie  
van Pearl Orchid  

en niet lager zijn gedaald dan 21%

Jouw doel →

• Behaal van oktober tot en met december 2020 minstens 3x de positie van 
Pearl Orchid.

Kwalificatie 1 voorbeeld

2019 2020

aug sep okt nov dec jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec

9% 12% 18% 21% P 21% 21% 21% P P 21% P P 21% P P P

9% 12% 18% 21% P 21% 21% 21% P P 21% P 21% 21% P P P

9% 12% 18% 21% P 21% 21% 21% P P 18% P 21% P P P P

1  Gekwalificeerd
2  Niet gekwalificeerd
3  Niet gekwalificeerd
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   Originele kwalificatie periode augustus 2019 – mei 2020

   Tijd tussen originele en additional kwalificatie

   Additional kwalificatie I & II



KWALIFICATIE II
Voor Business Partners die →

• Die niet aan de voorwaarden van de kwalificatieregels hebben voldaan, 
maar wel minimaal 2x de positie van Pearl Orchid in de duur van de 
kwalificatieperiode hebben behaald.

• Na het afsluiten van de kwalificatieperiode niet lager zijn gedaald dan 21%.
• Na het afsluiten van de kwalificatieperiode minimaal 3x de positie van 

Pearl Orchid behaald hebben.

Kwalificatieperiode
Augustus 2019 – mei 2020

Juni – september 2020

minimaal 2x de positie  
van Pearl Orchid

minimaal 3x de positie  
van Pearl Orchid

Jouw doel →

• Behaal van oktober tot en met december 2020 minstens 3x de positie van 
Pearl Orchid.

Kwalificatie 1 voorbeeld

2019 2020

aug sep okt nov dec jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec

9% 12% 18% 21% P 21% 21% 21% 21% P 21% P P P P P P

9% 12% 18% 21% P 21% 21% 21% 21% P 21% 21% P P P P P

9% 12% 18% 21% P 21% 21% 21% 21% P 18% P P P P P P

1  Gekwalificeerd
2  Niet gekwalificeerd
3  Niet gekwalificeerd
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   Originele kwalificatie periode augustus 2019 – mei 2020

   Tijd tussen originele en additional kwalificatie

   Additional kwalificatie I & II

1

2

3



Extra informatie →

• Alleen een Business Partner die het recht heeft verkregen om deel te nemen aan de FM 
World Anniversary onder de hierboven vermelde voorwaarden, mag eraan deelnemen, 
maar hij kan dit recht niet overdragen aan een andere entiteit.

• Een Business Partner die zich al heeft gekwalificeerd voor de 16e verjaardag van FM World 
is uitgesloten van deelname aan de aanvullende kwalificaties

• De kosten van de vlucht naar de Malediven en de retourvlucht worden gedekt door de 
Business Partner.

FM WORLD kan weigeren een Business Partner het recht op de FM World Anniversary te 
verlenen indien:

a) er redelijke gronden zijn om aan te nemen dat de Business Partner in de toekomst geen 
goede resultaten zal behalen in het netwerk van FM WORLD, in het bijzonder wanneer de 
puntenomzet van de Business Partner daalde in vergelijking met de puntenomzet van de 
maanden waarin en het handhaven (herhalen) van het streefniveau of het stopzetten van 
daadwerkelijke acties gericht op de ontwikkeling van het FM WORLD Netwerk

b) ze hebben deelgenomen aan een training / bijeenkomst / conventie georganiseerd door 
FM WORLD en de regels voor deelname aan die evenementen geschonden of zich ongepast 
gedragen, met name op een agressieve of grove manier

c) ze geven geen informatie of documenten die nodig zijn om het jubileum te organiseren en 
eraan deel te nemen, bijv. geen paspoort hebben met een vervaldatum later dan zes maanden 
na de geplande einddatum van het jubileum

Please notice, that this is not the official text of the Qualifications Regulations.
Qualifications are exercised jointly with generally applicable law in the Republic of Poland and the official language of Regulations is Polish. This is a translation of the 
official document. In case of any discrepancies between the Polish and English versions of the Regulations – the Polish version shall prevail. 

The organiser shall not be liable for any misconception, misreading, or loss in translation. Each Participant is eligible to ask FM World to provide an explanation pertaining 
to stipulations of Regulations hereto.
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