
Stairs to Success
1 januari 2018 – 31 december 2018

Voor nieuwe en bestaande Business Partners
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Stairs to Success

Ben jij iemand die ambitieus is en zijn structuur wil laten uitgroeien in 2018 
richting de Orchid Club? Dan zal deze incentive jou bevallen!

Bouw een gezonde structuur, stijg in positie en verdien een aantrekkelijke extra 
commissie tot wel 3600 euro bovenop de gebruikelijke commissie.

* Ben jij als Business Partner ingestapt na 1 januari 2018? Dan is jou hoogst behaalde positie automatische 0%

*Hoogst behaalde positie 
voor 1 januari 2018

Nieuwe positie die 2x achter 
elkaar behaald moet worden

Extra commissie

3% 9% €100

6% 12% €200

9% 15% €400

12% 18% €600

15% 21% €800

18% Pearl Orchid €1000

21% Pearl Orchid €500

Beschrijving van het programma



Stairs to Success

Beschrijving van het programma

Bouw jij je structuur uit van 0 – 3% naar de positie van 9% en je bevestigt de opvolgende maand 
nogmaals de positie van 9% dan ontvang jij een extra commissie van €100 (in totaal moet de positie 
van 9% 2x achter elkaar behaald worden)

Bouw jij je structuur uit van 6% naar de positie van 12% en je bevestigt de opvolgende maand 
nogmaals de positie van 12% dan ontvang jij een extra commissie van €200 (in totaal moet de positie 
van 12% dus 2x achter elkaar behaald worden)

Bouw jij je structuur uit van 9% naar de positie van 15% en je bevestigt de opvolgende maand 
nogmaals de positie van 15% dan ontvang jij een extra commissie van €400 (in totaal moet de positie 
van 15% 2x achter elkaar behaald worden)

Bouw jij je structuur uit van 12% naar de positie van 18% en je bevestigt de opvolgende maand 
nogmaals de positie van 18% dan ontvang jij een extra commissie van €600 (in totaal moet de positie 
van 18% 2x achter elkaar behaald worden)

Bouw jij je structuur uit van 15% naar de positie van 21% en je bevestigt de opvolgende maand 
nogmaals de positie van 21% dan ontvang jij een extra commissie van €800 (in totaal moet de positie 
van 21% 2x achter elkaar behaald worden)

Bouw jij je structuur uit van 18% naar de positie van Pearl Orchid en je bevestigt de opvolgende 
maand nogmaals de positie van Pearl Orchid dan ontvang jij een extra commissie van €1000 (in totaal 
moet de positie van Pearl Orchid 2x achter elkaar behaald worden)

Bouw jij je structuur uit van 21% naar de positie van Pearl Orchid en je bevestigt de opvolgende 
maand nogmaals de positie van Pearl Orchid dan ontvang jij een extra commissie van €500 (in totaal 
moet de positie van Pearl Orchid 2x achter elkaar behaald worden)

Start positie
Target positie

maand 1
Target positie

opvolgende maand 2
Jou extra commissie

3% 9% 9% €100

6% 12% 12% €200

9% 15% 15% €400

12% 18% 18% €600

15% 21% 21% €800

18% Pearl Orchid Pearl Orchid €1000

21% Pearl Orchid Pearl Orchid €500

Voorbeeld 1 Stairs to Success
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Meervoudige positie regel

Wij introduceren deze regel waardoor je nog sneller je extra commissie kunt 
behalen.

De meervoudige positie regel geeft je het voordeel dat je posities kunt overslaan 
maar er toch voor betaald kunt krijgen.

Maand maart april mei juni

Target positie 9% 21% 21% 21%

 9%   

Het behalen  12%  

en bevestigen  15%  

van de positie  18%  

  21%  

Extra commissie   €100
(voor 9%) 

€2000
€200 (voor 12%)
€400 (voor 15%)
€600 (voor 18%)
€800 (voor 21%)

Voorbeeld 2 meervoudige positie regel
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Regels en condities

Start: 1 januari 2018
Einde: 31 december 2018

Voor je deelneemt aan het incentive ”Stairs to Success” zorg dat je bekend 
bent met de regels en condities.

1. Incentive voor bestaande en nieuwe Business Partners. Ben je gestart voor 1 
januari 2018 dan geldt de hoogste positie ooit behaald en ben je gestart na 1 
januari 2018 dan geldt automatisch de positie van 0%.

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

3. In de maanden van kwalificatie is de 60/40 regel van toepassing, dit betekent 
dat de sterkste lijn niet groter mag zijn dan 60% van je totale structuur qua 
punten.

4. Business Partner moet in de maanden van kwalificatie minimaal 150 
persoonlijke punten hebben gedaan binnen FM World Benelux.

5. 80% van de gemaakte groepspunten moeten afkomstig zijn vanuit de FM 
World Benelux branche.

6. Het target level moet dus 2x achter elkaar behaald worden.

7. De extra commissie kan maar 1x per nummer behaald worden.

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


