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Wyobraź sobie...

...pracę, w której jesteś całkowicie niezależny. Sam decydujesz o tym,               
z kim będziesz pracować, wybierasz dogodne dla siebie godziny pracy, 
zaś grono Twoich współpracowników to partnerzy, którym całkowicie 
możesz zaufać. 

Pomyśl o zajęciu, dzięki któremu zrealizujesz swoje cele i ambicje, o pra-
cy, która stanie się dla Ciebie przyjemnością, do której będziesz podcho-
dzić z wielkim entuzjazmem. 

Zwróć uwagę, jak ciekawie byłoby, gdybyś sam określał, czym jest Twój 
sukces i konsekwentnie dążył do jego realizacji. 

Myślisz, że to tylko marzenie? Nic podobnego! Już wkrótce to wyobra-
żenie może stać się rzeczywistością. Wystarczy, że poświęcisz chwilę 
i poznasz z nami zasady, które poprowadzą Cię do sukcesu.

Firma FM GROUP istnieje od 2004 roku. Na całym świecie współpracuje 
z nami 580 000 aktywnych Dystrybutorów. 

Ideą założyciela FM GROUP było stworzenie linii ekskluzywnych pro-
duktów. Dziś w ofercie FM GROUP znajdziesz oryginalne perfumy i wody 
perfumowane, modne kosmetyki kolorowe, wysokiej jakości środki  
czystości oraz nowoczesne usługi telekomunikacyjne.

Produkty perfumeryjne marki FM GROUP wytwarzane są na bazie kom-
pozycji zapachowych kreowanych przez drom FRAGRANCES. 

Usługi FM GROUP Mobile świadczone są przez FM GROUP Mobile Sp. z o.o., 
której partnerem strategicznym jest Polkomtel SA, jeden z największych 
operatorów w Polsce.
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Właśnie uczyniłeś pierwszy krok do poznania zasad, na których opiera się 

MARKETING WIELOPOZIOMOWY!

Pomożemy Ci w tym, aby ten termin nie brzmiał dla Ciebie obco, 
a stał się inspiracją do Twoich dalszych działań.

Każda działalność ma określone reguły, które stanowią  
podstawę do osiągnięcia sukcesu – tak samo dzieje się w marke-
tingu wielopoziomowym. Aby zrozumieć jego istotę i rozpocząć  
działalność, poświęć chwilę uwagi i przeczytaj najważniejsze 
zasady tej formy sprzedaży:

1. Poznaj produkty i usługi, 
które oferujesz swoim klientom   
Dowiedz się jak najwięcej o produktach i usługach,  
których dystrybucją będziesz się zajmował. Wciąż  
poszerzaj swoją wiedzę, pytaj o nowości. To jeden ze 
sposobów, który poprowadzi Cię do sukcesu.

2. Polecaj produkty i usługi innym  
Kiedy poznasz już nasze produkty i usługi,  
pokaż je swoim znajomym, kolegom, rodzinie 
i przyjaciołom – daj im szansę na zapoznanie 
się z ciekawą ofertą i nabycie atrakcyjnych pro-
duktów w przystępnej cenie.

3. Zbuduj własną grupę dystrybucji
Zachęć nowe osoby, aby robiły dokładnie to samo 
co Ty – zajmowały się sprzedażą produktów i usług 
marki FM GROUP. W jaki sposób? O tym dowiesz się 
z dalszej części planu.

ELŻBIETA I ARTUR 
HAMERLIŃSCY  
(Polska)
Diamentowa Orchidea
Istotą MLM jest podzielenie się właściwą 
koncepcją, z właściwymi ludźmi, we wła-
ściwym czasie. Ta zasada była podstawą 
naszej decyzji o podjęciu współpracy  
z FM GROUP w 2004 roku. Choć FM GROUP to 
młoda firma, posiada odpowiednią ofertę, 
zarówno produktową, jak i marketingową. 
Wystarczyło podzielić się nią z Wami, czyli 
wspaniałymi ludźmi. Często słyszymy: ,,Mie- 
liście szczęście...” Potwierdzamy: Tak, współ-
praca z FM GROUP to jest wielkie szczęście, 
trzeba tylko chcieć być szczęśliwym. 
I tego szczęścia życzymy wszystkim we 
współpracy z FM GROUP na całym świecie.

MLM (ang. Multi Level Marketing) 
marketing wielopoziomowy
Forma sprzedaży, która odbywa się poza sieciami sklepowymi. 
Opiera się na bezpośrednim kontakcie z klientem, co skraca do mini-
mum drogę produktu do jego nabywcy. Dystrybutor może zaoferować 
swojemu klientowi atrakcyjne i wyjątkowe produkty, które nie są  
dostępne w tradycyjnych punktach sprzedaży.

dobrze poznaj produkty i usługi, które sprzedajesz

systematycznie powiększaj swoją grupę sprzedaży (Twoja lista 
kontaktów powinna stale się poszerzać o nowe osoby i klientów)

zawsze noś przy sobie katalogi, które ułatwią Ci prezentację 
produktów i usług

starannie przygotuj się do prezentacji produktów i usług – wykaż 
się wiedzą na ich temat, miej przy sobie testery, katalogi, cenniki

każdego klienta traktuj indywidualnie – staraj się poznać jego 
upodobania i potrzeby 

nie traktuj odmowy jako porażki – niech stanowi dla Ciebie  
motywację do dalszego działania

ZŁOTE ZASADY SPRZEDAŻY

Profesjonalna prezentacja oparta na rzetelnej  
informacji o oryginalnych wyrobach i usługach 
FM GROUP zagwarantuje Ci dużą sprzedaż oraz 
zbudowanie własnej grupy Dystrybutorów.
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Plan marketingowy FM GROUP składa się z dwóch etapów. Każdy 
z nich dotyczy innych obszarów zarabiania. 

Etap pierwszy – KLUB MAGNOLII – określa prowizje, jakie otrzy-
mujesz z produktów zakupionych przez Ciebie oraz zaproszone do  
współpracy osoby.

Etap drugi – KLUB ORCHIDEI – to kolejna faza Twojej przygody  
z FM GROUP. Dowiesz się z niej, jakie czekają na Ciebie korzyści, gdy 
zostaniesz jednym z Liderów Sprzedaży.

Aby Plan Marketingowy był dla Ciebie bardziej zrozumiały, 
przybliżymy Ci kilka pojęć, które pojawią się w nim.

DYSTRYBUTOR
Jest to osoba pełnoletnia, kupująca lub sprze-
dająca produkty i usługi FM GROUP. Umożli-
wia ona szczegółowe zapoznanie się z ofertą   
FM GROUP oraz pomaga w wyborze idealnego 
produktu. Dystrybutor może być również przed-
siębiorcą.

SPONSOR
Osoba, która umożliwia nowym osobom do-
łączenie do FM GROUP. Jest to Twój opiekun, 
a jednocześnie przewodnik po ofercie i zasadach 
działalności firmy. Wybór Sponsora to jedna 
z Twoich najważniejszych decyzji – jest doko-
nywana jednorazowo, bez możliwości zmiany,  
dlatego warto ją dobrze przemyśleć. 

STARTER
Podstawowe narzędzie pracy każdego Dystry-
butora, za pomocą którego prezentuje on ofertę  
FM GROUP.  W skład startera wchodzą: próbki zapa-
chów perfum, katalogi, plan marketingowy, druk 
umowy oraz płyta DVD, na której znajdują się mię-
dzy innymi filmy: korporacyjny oraz szkoleniowy, 
a także prezentacja firmy drom FRAGRANCES.   

Kilka słów WPROWADZENIADlaczego warto zostać Dystrybutorem
FM GROUP?

nie musisz inwestować dużych pieniędzy, by  
założyć własny biznes (wykupujesz tylko pakiet 
startowy, który będzie Twoim narzędziem pracy)

możesz prowadzić własną działalność w dowol-
nym miejscu – w kraju bądź poza jego granicami

dzięki kontaktowi z Działem Zamówień i syste-
mowi wysyłkowemu uzyskujesz prosty dostęp 
do produktów

dysponujesz licznymi materiałami marketingo-
wymi niezbędnymi do pracy

korzystasz z prezentacji, seminariów i szkoleń 
organizowanych przez Sponsora i firmę – w ten 
sposób zdobywasz niezbędną wiedzę o produk-
tach, programach motywacyjnych, promocjach, 
materiałach i narzędziach marketingowych, po-
szerzasz także swoje kontakty biznesowe

jako wyróżniający się Sprzedawca i Sponsor 
zyskujesz dodatkowe możliwości zarabiania 
z tytułu specjalnych programów motywacyjnych 

jasno ustalone progi premiowania w planie mar-
ketingowym gwarantują Ci rzeczywiste i bardzo 
korzystne wynagrodzenie za osiągane efekty

zdobywając pozycję Lidera, bierzesz udział 
w wyjątkowym na rynku systemie udziału  
w zyskach firmy

pamiętaj jednak, że MLM to biznes jak każdy inny 
– prowizja uzależniona jest od wypracowanego  
w każdym miesiącu obrotu, a nie od samego 
przystąpienia do Klubu FM GROUP
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Jesteś gotowy na nowe wyzwania? Doskonale! Przystępując do 
współpracy z FM GROUP, sam zdecydujesz o tym, na którym polu 
będziesz działał. Twoja dalsza kariera zależy tylko od Ciebie!

1. Krok pierwszy:
 Bądź swoim pierwszym klientem – oszczędzaj na własnych  
 zakupach. Szczegóły – strona 11

2. Krok drugi:
 Sprzedawaj innym, zarabiaj na marży. Szczegóły – strona 12

3. Krok trzeci:
 Bądź liderem! Stwórz własną grupę dystrybucji! Szczegóły   
 – strona 14

Twoja droga do SUKCESU

Jako Dystrybutor możesz kupować produkty i usługi FM GROUP  
po niższych cenach.

Jak widzisz, już odniosłeś  
pierwszy sukces – zaopatrujesz  
się w wysokiej jakości pro-
dukty i korzystasz z usług po 
bardzo przystępnych cenach. 
Jednocześnie zdobywasz coraz 
większą wiedzę na temat marki  
FM GROUP.

Z doświadczenia wiemy, że 
większość naszych Dystrybuto-
rów nie poprzestała na kupowa-
niu produktów tylko dla siebie.  
Kiedy przekonała się o ich  
wyjątkowości, postanowiła za-
chęcić do nich swoją rodzinę, 
przyjaciół, znajomych...

Nawet nie zdążysz zauważyć, 
kiedy sam staniesz się aktywnym 
Dystrybutorem, który sprzedaje  
nasze produkty i usługi innym. 
Nadeszła pora, aby się do tego 
przygotować.

KROK PIERWSZY:
 Bądź swoim pierwszym klientem!

Przykład
Cena produktu w katalogu    33,80 zł
Jako Dystrybutor FM GROUP płacisz (z upustem) tylko  23,64 zł
Oszczędzasz     10,16 zł

Kupując 6 sztuk perfum w miesiącu, możesz  
rocznie zaoszczędzić aż 731,52 zł!

ZBYNĚK BERNARD
I DAGMAR BERNARDOVÁ 
(Czechy)
Diamentowa Orchidea
Do FM GROUP należymy dokładnie od 13 
listopada 2004 roku. To, co spodobało nam się  
i zafascynowało nas w FM-ie, to przede 
wszystkim cena oraz dobra jakość oferowa-
nych produktów. Początkowo wydawało 
nam się, że ten rodzaj działalności nie jest 
dla nas odpowiedni. Wszystko zmieniło 
się, gdy nasza córka Alex otrzymała  
w pierwszym dniu ósmej klasy aż 17 
zamówień na produkty FM GROUP. Wte-
dy to zapadła decyzja, aby się bardziej 
zaangażować. Po pierwszych świętach 
spędzonych wspólnie z FM GROUP 
stwierdziliśmy, że współpraca z FM GROUP to  
biznes stulecia. FM GROUP całko- 
wicie zmieniła nasze życie. Prawie skoń-
czyliśmy już budowę nowego domu, 
posiadamy ładny samochód i podróżuje-
my dookoła świata. Nie pozwólcie, aby 
taka szansa Wam uciekła! Jeśli jej nie 
wykorzystacie, zrobią to inni. Wystarczy  
z pełnym entuzjazmem rozpocząć biznes  
z FM GROUP, a pieniądze i sukces podążą za 
Wami!

IRENA OLIVER 
(Wielka Brytania)
Diamentowa Orchidea
Moja rada to po prostu mówić. W ciągu 
ostatnich kilku lat dzieliłam się moim entu-
zjazmem związanym z FM GROUP z niezna-
jomymi ludźmi, gdziekolwiek się udałam. 
To jest sekret mojego sukcesu. MLM to  
w rzeczywistości prosty biznes. Dziel się 
tą radością i możliwościami, jakie daje  
FM GROUP. Pragnę realizować swoje marze-
nia i pomagać innym w ich realizacji. 
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Kiedy zajmiesz się dystrybucją produktów i usług, Twoim zyskiem 
będzie marża pochodząca z ich sprzedaży. Wyjaśnimy Ci to na 
prostym przykładzie:

Sprzedaż produktów i usług klientom to jednak nie wszystko.  
Jeśli interesują Cię inne formy zarabiania, zapoznaj się z informa-
cjami zawartymi w dalszej części planu.

Ponadto zarabiasz również na upuście od Cen Katalogowych.

Twój klient, przeglądając katalog, zainteresował się jednym  
z produktów.

Ty – realizując zamówienie – zakupujesz produkt po tzw. Cenie Dys-
trybutora (z upustem). Różnica pomiędzy ceną, za jaką sprzedasz 
produkt, a ceną Dystrybutora to Twój

ZYSK BEZPOŚREDNI

Przykład 
PERFUMY LUKSUSOWE DAMSKIE

Cena perfum w katalogu                             55,20 zł
Jako Dystrybutor FM GROUP płacisz za nie z upustem       38,65 zł

TWÓJ ZYSK                  16,55 zł

Znasz już produkty i usługi, które oferuje FM GROUP – wiesz, że  
łączą w sobie dobrą jakość i atrakcyjną cenę. Nadszedł czas, aby 
pokazać te produkty i usługi innym. To doskonały sposób na to, aby  
zacząć zarabiać!

Krok drugi to sposób na stworzenie własnego biznesu wspólnie 
z FM GROUP. 

Spróbuj przypomnieć sobie Twojego znajomego, który z wielkim 
zaangażowaniem opowiadał o swoim hobby. To hobby naprawdę 
go pochłonęło! Mówił o nim z wielką pasją i entuzjazmem.  
Nawet nie zauważyłeś, kiedy zainteresowałeś się tym, o czym 
opowiadał. W ten sam sposób – tyle, że mówiąc o naszych  
produktach i usługach – możesz zacząć na nich zarabiać.  
To naprawdę jest proste! Przekonaj się o tym sam!

Twoja droga do sukcesu zależy tylko od Ciebie. My możemy  
jedynie pomóc Ci w jego osiągnięciu, przedstawiając ścieżki,  
które Cię do niego poprowadzą:

- Pomyśl o tym, komu możesz zaoferować produkty i usługi.  
Nie ograniczaj się do rodziny. Twoi koledzy z pracy, znajomi ze 
szkoły, współpracownicy czy sąsiedzi to idealni kandydaci do 
tego, aby już wkrótce stać się Twoimi klientami. 

- Bądź otwarty. Każda nowo poznana przez Ciebie osoba  
to potencjalny klient, z którym można nawiązać współpracę. 

- Wciąż poszerzaj swoją wiedzę na temat produktów i usług – 
sam jesteś najlepszą reklamą i źródłem informacji o naszej ofercie.  
Poszerzając swoją wiedzę na ich temat, stajesz się ekspertem.

KROK DRUGI:
 Bądź ekspertem! 
 Sprzedawaj, zarabiaj na marży!

Wiesz już komu zaprezentujesz nasze produkty i usługi? Świetnie! W realizacji tego zadania  
pomogą Ci nasze KATALOGI produktów (FM GROUP, FM GROUP MAKE UP, FM GROUP FOR HOME), 
Przewodnik FM GROUP Mobile i STARTER, za pomocą którego zaprezentujesz ofertę. Dzięki nim 
możesz zaoferować swojemu klientowi dokładnie to, czego on potrzebuje i oczekuje.      

 

BERNICE EDE 
(Nigeria)  
Perłowa Orchidea
Do FM GROUP wstąpiłam w marcu 2010 r. 
Ponieważ kocham perfumy, skorzystałam  
z okazji i zapisałam się bez wahania. Cieszy-
łam się bardzo, kiedy otrzymałam Starter  
w ciągu 48 godzin! Modliłam się i cieszyłam 
razem z moim mężem. I tak rozpoczął się 
mój biznes! Zaczęłam sprzedawać perfumy, 
gdyż w tym czasie, nie było jeszcze produk-
tów do makijażu. FM GROUP dało mi i mojej 
rodzinie finansową niezależność. Nie braku-
je mi już pieniędzy, jak to kiedyś bywało, bo 
sprzedaję i osiągam prowizje! FM GROUP to 
firma zakorzeniona w prawości i uczciwo-
ści, po tych wszystkich miesiącach pracy 
z FM GROUP nie mam co do tego żadnych 
wątpliwości. Chwała Bogu za to, jak daleko 
zaszłam w tym biznesie i dzięki Jego Łasce 
jestem teraz Perłową Orchideą. FM GROUP 
pozwolił mi zawrzeć niezwykłe przyjaźnie! 
W moim zespole mam najlepszych przyja-
ciół i członków rodziny! FM GROUP to moja 
firma! Dziękuję Ci Panie za to, że spotkałam 
na swojej drodze FM GROUP i dziękuję Człon-
kom mojego zespołu. Niech Bóg błogosławi 
FM GROUP!
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Przed Tobą kolejne ciekawe 
zadanie i tylko od Ciebie za-
leży, czy zdecydujesz się na 
jego realizację. Twoim celem 
będzie zbudowanie własnej 
grupy dystrybucji.

Zacznijmy od początku: zbudo-
wać strukturę dystrybucji to nic  
innego, jak zachęcić nowe 
osoby, aby zajmowały się tym  
samym, co Ty – sprzedażą pro-
duktów i usług FM GROUP.

Jeszcze niedawno tworzy-
łeś swoją listę potencjalnych 
klientów. Czy wiesz, że część 
z nich to idealni kandydaci 
do tego, aby stać się nowymi 
Dystrybutorami? Nie obawiaj 
się, że stracisz ich jako swoich 
klientów – kiedy będziesz ich 
Sponsorem, oprócz zysku po-
chodzącego ze sprzedawania 
produktów będziesz czerpał 
dodatkowe korzyści wynikają-
ce z Twojej nowej funkcji.

Kogo zaprosisz do swojej gru-
py, zależy od Ciebie. Mogą to 
być Twoi dotychczasowi klien-
ci, możesz zaprosić także inne 
osoby – w tej kwestii masz 
dużą swobodę.

To, ile osób dołączy do Twojej 
grupy, zależy wyłącznie od 
Ciebie. Kiedy budujesz swoją 
strukturę, musisz pamiętać 
o kilku podstawowych zasa-
dach:

KROK TRZECI: 
 Bądź liderem! Stwórz własną strukturę
 (grupę) dystrybucji!

Najlepszym rozwiązaniem jest 
zbudowanie takiej struktury 
sprzedaży, abyś na co dzień był  
w stanie współpracować z każ-
dą z osób. Tak zbudowana sieć 
umożliwia harmonijną współ-
pracę oraz przynosi rosnące 
zyski.

Budując swoją grupę, pamię-
taj o innych. Pozostaw im 
możliwość, z której Ty także 
skorzystałeś. Zbuduj swoją 
strukturę tak, aby inne osoby 
miały szansę na zrobienie tego 
samego. 

Takie rozwiązanie sprawi, że 
Wasza praca będzie bardziej 
efektywna i przyniesie większe 
dochody. 

Prawidłowo zbudowana struktura sprzedaży umożliwia 
osobom, które zaprosiłeś, budowę własnej grupy. Pa-
miętaj, że nie każdy musi być dobrym sprzedawcą, może 
jednak posiadać zdolności menedżerskie, dzięki którym 
będzie sprawdzał się w roli Sponsora.

JAN MIDDELVEEN
(Holandia)
Diamentowa Orchidea
Współpracuję z FM GROUP od 2007 roku. Pięk-
ną stroną tej współpracy jest możliwość zaofe-
rowania wszystkim szansy przyłączenia się do 
zgranego zespołu i wspólne wypracowywanie 
dochodu. W FM GROUP działam razem z moją 
rodziną: z żoną i dwiema córkami. Nasze życie 
spektakularnie się w tym czasie zmieniło, po-
znaliśmy wielu miłych, przyjaznych ludzi, któ-
rym pragniemy pomóc w osiągnięciu ich celów 
i spełnianiu marzeń. FM GROUP to firma, którą 
tworzą ludzie. Dlatego chciałbym doradzić oso-
bom, które dopiero zaczynają i które już działa-
ją: dbajcie o swoich ludzi i zawsze pomagajcie 
sobie nawzajem! Trzymajcie się razem! To, co 
dajemy, dostajemy w zamian!
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Kiedy sponsorujesz jedną osobę, ta zachęca kolejną, ta kolejną, a ta następną, tworzysz 
grupę sprzedaży o strukturze liniowej. Sukces każdej osoby należącej do tej struktury 
zależy wyłącznie od jednego Dystrybutora, jednej linii. To nie jest dobra metoda na bu-
dowę Twojej grupy sprzedaży. Działając tak, nigdy nie wykorzystasz możliwości, jakie 
stawia przed Tobą marketing wielopoziomowy.

Punkty, które wypracujesz ze swoją grupą w danym miesiącu, 
zakwalifikują Cię na dany poziom efektywności.

Aby Twoja struktura działała sprawnie, ważny jest sposób, 
w jaki ją zbudujesz. Dobrze zbudowana grupa sprzedaży  
zapewni Ci dodatkowe zyski. 

Poniżej zaprezentujemy przykłady niewłaściwie zbudowa-
nych struktur.

Kiedy osobiście sponsorujesz zbyt dużą liczbę osób, Two-
ja grupa sprzedaży nie funkcjonuje we właściwy sposób,  
a przede wszystkim nie rozwija się. Bardziej efektywne jest 
zatem zbudowanie struktury, która umożliwi innym oso-
bom pełnienie tej samej funkcji, co Ty – bycie Sponsorem.

STRUKTURA „GWIAZDY” 
- BUDOWA NIEWŁAŚCIWA

Jak nie należy budować STRUKTURY (GRUPY)?

STRUKTURA „LINIOWA” 
- BUDOWA NIEWŁAŚCIWA

Gdy właściwie zbudujesz strukturę sprzedaży i będzie ona dzia-
łać efektywnie, Twoje zyski wzrosną. Oprócz pieniędzy pocho-
dzących ze sprzedaży produktów i usług FM GROUP otrzymasz 
prowizję od zakupów własnych i osób wprowadzonych przez 
Ciebie do grupy. Innymi słowy: z momentem zaproszenia przez 
Ciebie nowych członków, Twój sukces zależeć będzie zarówno od 
Ciebie, jak i od nich. 

Prowizja, jaką otrzymasz, uzależniona będzie od Twojego obrotu 
i obrotu Twojej grupy w danym miesiącu. 

Przykład
Twój Klient zamówił perfumy z Kolekcji Klasycznej (30 ml). Ich cena 
katalogowa wynosi  33,80 zł. Ty kupujesz je po niższej cenie -- cenie  
Dystrybutora  (23,64 zł brutto). Za zakup perfum otrzymasz punkty.

Cena perfum brutto:   23,64 zł
Twoje punkty:    18,36 pkt.

Za każdy produkt i usługę 
punktowane, zakupione 
przez Ciebie lub członka 
Twojej grupy, otrzymasz 
punkty. Aktualny wykaz 
produktów i usług punk-
towanych wraz z przy-
pisanymi do nich punk-
tami zawsze znajdziesz 
na stronie internetowej  
www.fmgroup.pl.



18 19

50
pkt.

Paweł

50
pkt.

Dominik

Ty
3%

POZIOM
EFEKTYWNOŚCI

0%
POZIOM

EFEKTYWNOŚCI

0%
POZIOM

EFEKTYWNOŚCI

POZIOM
EFEKTYWNOŚCI

50
pkt.

Bartek

0%
POZIOM

EFEKTYWNOŚCI

50
PUNKTY WŁASNE

300
PUNKTY GRUPY

50
pkt.

Basia

0%
POZIOM

EFEKTYWNOŚCI

50
pkt.

Krysia

0%

POZIOMY EFEKTYWNOŚCI

Budowa Twojej STRUKTURY SPRZEDAŻY

Poziom efektywności – miara skuteczności działania Twojego  
i Twojej grupy określona procentowo (3%, 6%, 9%, 12%, 15%, 18%, 
21%) bądź słownie (Perłowa Orchidea, Amarantowa Orchidea, Złota 
Orchidea, Diamentowa Orchidea, Czarna Diamentowa Orchidea),  
a uzależniona od liczby punktów uzyskanych w danym miesiącu.

Sprzedając produkty i usługi firmy FM GROUP, kwalifikujesz się na 
jeden z poziomów efektywności.

Klasyfikacja Poziom efektywności Przedział punktowy

Magnolia
3%
6%
9%

300-1199,99
1200-3599,99
3600-7199,99

Srebrna Magnolia
12%
15%
18%

7200-11999,99
12000-20399,99
20400-29999,99

Złota Magnolia 21% od 30 000 wzwyż

Jeśli chcesz otrzymać prowizję, musisz spełnić jeden zasadniczy waru-
nek: w miesiącu, za który chcesz ją otrzymać, musisz dokonać zakupu  
dowolnych produktów lub usług o wartości co najmniej 34,42 pkt.  
(np. dwie sztuki perfum z Kolekcji Klasycznej o pojemności 30 ml lub  
abonament Mobile Free 150).

Zwróć uwagę, że Twoje punkty za abonament FM GROUP Mobile zostaną 
przyznane dopiero po terminowym opłaceniu faktury. 
Szczegóły znajdziesz na stronach internetowych www.fmgroup.pl,  
www.fmgroupmobile.pl.

W każdym miesiącu punkty naliczane są od nowa 
(obroty z poszczególnych miesięcy nie sumują się).

3%
300 pkt.

21%
30000 pkt.

18%
20400 pkt.15%

12000 pkt.
12%
7200 pkt.

9%
3600 pkt.6%

1200 pkt.

Aby lepiej zrozumieć  
sposób, w jaki wyliczana 
będzie Twoja prowizja, 
spójrz na podane
przykłady:

PRZYKŁAD 1

W danym miesiącu Ty i zaproszone przez Ciebie do współpracy  
osoby kupujecie produkty i usługi o równowartości 300 
punktów. Zgodnie z naszą tabelą (strona 18) osiągnąłeś pierwszy 
poziom efektywności (3%). Otrzymujesz więc dodatkową prowizję 
– 3% od uzyskanego obrotu punktowego.

Obrót Twój i Twojej struktury w pierwszym miesiącu: 300 punktów

Twoja prowizja:  300 pkt. x 3% (Twój poziom efektywności) = 9 zł

9 zł to Twoja dodatkowa prowizja wynikająca z liczby za-
kupionych produktów i usług przez Ciebie i Twoją grupę.

Punkty grupy
To suma punktów 
z zakupów Twoich  
i Twojej struktury.
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Abyś lepiej zrozumiał zasady wyliczania prowizji, przejdźmy do  
kolejnego przykładu. Załóżmy, że w Twojej strukturze bezpośred-
nio pod Tobą (w pierwszej linii) znajduje się 6 osób, a punkty gru-
py każdej z nich kształtują się następująco:

PRZYKŁAD 2: Modelowa budowa struktury  
    6-procentowej

Dominik  150 punktów
Paweł  200 punktów
Krysia  250 punktów
Ania  600 punktów
Bartek  700 punktów
Basia  900 punktów

34,42 pkt. x 6% = 2,07 zł

Oprócz prowizji wynikającej z własnego zakupu, otrzymujesz także prowizję za zakupy  
w swojej grupie. Przeanalizujmy po kolei dokonania poszczególnych osób: Dominik, zakupując 
produkty i usługi, otrzymał za nie 150 punktów.  Nie kwalifikuje się on na żaden poziom efek-
tywności, a więc nie otrzymuje on jeszcze prowizji. Taka sama sytuacja dotyczy także Pawła  
(200 punktów) oraz Krysi (250 punktów). 

Twoja prowizja wyliczona na podstawie ich obrotu wynosi więc:

Twoja prowizja ze struktury Dominika = 150 pkt.  X  6% (Twój poziom efektywności) = 9 zł

Twoja prowizja ze struktury Pawła         = 200 pkt. X 6% = 12 zł

Twoja prowizja ze struktury Krysi          = 250 pkt. X 6% = 15 zł

Nieco inaczej wygląda rozliczenie pracy pozostałej części grupy, 
a więc Ani, Bartka oraz Basi. Ponieważ osiągnęli oni określony  
poziom efektywności (3%), podobnie jak Ty otrzymują prowizję.  

Zysk ich i ich grupy wynosi:

Prowizja grupy Ani = 600 pkt. X 3% = 18 zł

Prowizja grupy Bartka = 700 pkt. X 3% = 21 zł

Prowizja grupy Basi = 900 pkt. X 3% = 27 zł

W sumie Dystrybutorzy Twojej grupy 
zarobili dodatkowo aż 66 zł! 

Wyliczmy teraz Twoją prowizję w danym miesiącu: 

W sumie za zakupy Twojej struktury zyskujesz aż 104,07 zł! 

Dodatkowo Ania, Bartek oraz Basia także zarabiają. Jak widzisz, kupując produkty i usługi FM GROUP  
możesz zarobić. Przekonaj się, jak wzrosną Twoje zyski, gdy wejdziesz na wyższy poziom efektywności.
Prowizje są kwotami netto (dla osób, które z firmą podpisały umowę-zlecenie są to kwoty brutto). 

Dodatkowo Ty zakupiłeś produkty 
lub usługi o minimalnej wartości 
niezbędnej do uzyskania prowi-
zji – 34,42 pkt.
Suma punktów zgromadzonych 
przez Ciebie i Twoją grupę wynosi  
2834,42. Kwalifikuje to Ciebie 
na drugi poziom efektywności,  
wynoszący 6%. 
Zwróć jednak uwagę na jeszcze 
jedną rzecz: trzech Dystrybutorów 
należących do Twojej struktury 
(Ania, Bartek oraz Basia) osiągnęło 
obrót, który kwalifikuje ich na 
pierwszy poziom efektywności 
(3%). Oni także otrzymają z tego 
tytułu dodatkową prowizję (dla 
całej struktury).
Przyjrzyjmy się, jak wyglądać  
będzie rozliczenie zakupów 
Twojej grupy w danym miesiącu  
w opisanej wyżej sytuacji.
Twój poziom efektywności wynosi 
6%. Oznacza to, że otrzymujesz 6% 
od 34,42 pkt. (za taką wartość punk-
tową zakupiłeś osobiście produkty i 
usługi). Za swój zakup otrzymujesz:

Ty = 34,42 pkt. X 6% = 2,07 zł

Twoja prowizja ze struktury Dominika = 150 pkt. X 6% (Twój poziom efektywności – poziom efektywności Dominika) = 9 zł

Twoja prowizja ze struktury Pawła = 200 pkt. X 6% (Twój poziom efektywności – poziom efektywności Pawła) = 12 zł

Twoja prowizja ze struktury Krysi = 250 pkt. X 6% (Twój poziom efektywności – poziom efektywności Krysi) = 15 zł

Twoja prowizja ze struktury Ani = 600 pkt. X 3% (Twój poziom efektywności – poziom efektywności Ani) = 18 zł

Twoja prowizja ze struktury Bartka = 700 pkt. X 3% (Twój poziom efektywności – poziom efektywności Bartka) = 21 zł

Twoja prowizja ze struktury Basi = 900 pkt. X 3% (Twój poziom efektywności – poziom efektywności Basi) = 27 zł
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PRZYKŁAD 3: Modelowa budowa struktury  
   12-procentowej   
Załóżmy, że w Twojej strukturze znajduje się bezpośrednio pod Tobą 
6 osób i każda z nich razem ze swoją grupą w danym miesiącu za-
kupi określoną liczbę produktów lub usług, za które przyznawane są 
punkty. Uzyskane z zakupu produktów i usług punkty kształtują się 
następująco:

Paweł  400 punktów
Krysia  600 punktów
Basia  800 punktów
Bartek 1500 punktów
Dominik 1800 punktów
Ania 4800 punktów

Dodatkowo Ty zakupiłeś produkty lub 
usługi o minimalnej wartości niezbędnej 
do przyznania prowizji – 34,42 pkt.

Suma punktów zgromadzonych przez  
Ciebie i Twoją grupę wynosi 9934,42. 
Dzięki uzyskanym punktom znalazłeś 
się na czwartym poziomie efektywno-
ści, wynoszącym 12%. 

Zobacz, jak prężnie działa Twoja grupa: 
Dystrybutorzy, którzy się w niej znaleźli, 
także osiągnęli określony poziom efek-
tywności. Najbardziej efektywnie dzia-
łała Ania. Na jej koncie znalazło się aż 
4800 punktów, co kwalifikuje ją na trzeci, 
9-procentowy poziom efektywności. Na-
prawdę możesz być z niej dumny!

Przyjrzyjmy się zatem, jak wyglądać  
będzie rozliczenie zakupów Twoich  
i Twojej grupy w danym miesiącu w opi-
sanej wyżej sytuacji.

Twój poziom efektywności wynosi 12%. 
Oznacza to, że otrzymujesz 12% od  
34,42 pkt. (za taką wartość punktową  
zakupiłeś osobiście produkty i usługi). 

Za swój zakup otrzymujesz:

34,42 pkt. x 12% = 4,13 zł

Oprócz prowizji wynikającej z własnego zakupu, otrzymujesz 
także prowizję za zakupy w swojej efektywnie działającej grupie, 
w której każda z osób osiągnęła pewien poziom efektywności:

Paweł 3%
Krysia 3%
Basia 3%
Bartek 6%
Dominik 6%
Ania 9%

W sumie Dystrybutorzy Twojej grupy zarobili 
dodatkowo aż 684 zł!

Wyliczmy teraz Twoją prowizję w danym 
miesiącu:

Prowizja przysługuje także członkom Twojej 
struktury i osobom przez nie zasponsorowanym:

Ty = 34,42 pkt. X 12% = 4,13 zł

Twoja prowizja ze struktury Pawła = 400 pkt. X 9% (Twój poziom efektywności – poziom efektywności Pawła) = 36 zł

Twoja prowizja ze struktury Krysi = 600 pkt. X 9% (Twój poziom efektywności – poziom efektywności Krysi) = 54 zł

Twoja prowizja ze struktury Basi = 800 pkt. X 9% (Twój poziom efektywności – poziom efektywności Basi) = 72 zł

Twoja prowizja ze struktury Bartka = 1500 pkt. X 6% (Twój poziom efektywności – poziom efektywności Bartka) = 90 zł

Twoja prowizja ze struktury Dominika = 1800 pkt. X 6% (Twój poziom efektywności – poziom efektywności Dominika) = 108 zł

Twoja prowizja ze struktury Ani = 4800 pkt. X 3% (Twój poziom efektywności – poziom efektywności Ani) = 144 zł

W sumie, dzięki zakupom własnym i swojej grupy, zarobiłeś 508,13 zł! 

Dodatkowo osoby tworzące Twoją grupę otrzymały prowizję w wysokości 684 zł! 
Prowizje są kwotami netto (dla osób, które z firmą podpisały umowę-zlecenie są to kwoty brutto). 

Prowizja grupy Pawła = 400 pkt. X 3% = 12 zł

Prowizja grupy Krysi = 600 pkt. X 3% = 18 zł

Prowizja grupy Basi = 800 pkt. X 3% = 24 zł

Prowizja grupy Bartka = 1500 pkt. X 6% = 90 zł

Prowizja grupy Dominika = 1800 pkt. X 6% = 108 zł

Prowizja grupy Ani = 4800 pkt. X 9% = 432 zł
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PRZYKŁAD 4: Modelowa budowa struktury  
    21-procentowej   
Przyjmijmy, że jesteś Sponsorem dobrze funkcjonującej gru-
py dystrybucji, której obrót wyniósł aż 43134,42 pkt. Uzy-
skane z zakupów punkty poszczególnych osób kształtują się  
następująco: 

Basia 2000 punktów
Paweł 2800 punktów
Ania 5500 punktów
Dominik 6200 punktów
Krysia 9600 punktów
Bartek 17000 punktów

Dodatkowo Ty zakupiłeś 
produkty lub usługi o mini-
malnej wartości niezbędnej 
do przyznania prowizji – 
34,42 pkt.
Uzyskane przez Ciebie  
i Twoją grupę 43134,42 pkt. 
kwalifikuje Ciebie na siódmy,  
21-procentowy poziom efekty- 
wności! 
Tak pokaźne obroty będą 
miały bezpośrednie przeło-
żenie na wysokość prowizji, 
którą otrzymasz zarówno Ty, 
jak i Twoja grupa. 
Twój poziom efektywności 
wynosi 21%. Oznacza to, że 
otrzymujesz 21% od 34,42 pkt. 
(za taką wartość punkto- 
wą zakupiłeś osobiście pro-
dukty lub usługi). 

34,42 pkt. x 21% = 7,23 zł

Oprócz prowizji wynikającej z własnego zakupu, otrzymujesz  
także prowizję za zakupy w swojej świetnie zorganizowanej gru-
pie, w której każda z osób osiągnęła pewien poziom efektywności:

Basia 6%
Paweł 6%
Ania 9%
Dominik 9%
Krysia 12%
Bartek 15%

W związku z osiągnięciem przez wszystkich członków 
Twojej grupy określonych poziomów efektywności, 
prowizja przysługuje także każdemu z nich i osobom 
przez nich zasponsorowanym:

Prowizja grupy Basi = 2000 pkt. X 6% = 120 zł

Prowizja grupy Pawła = 2800 pkt. X 6% = 168 zł

Prowizja grupy Ani = 5500 pkt. X 9% = 495 zł

Prowizja grupy Dominika = 6200 pkt. X 9% = 558 zł

Prowizja grupy Krysi = 9600 pkt. X 12% = 1152 zł

Prowizja grupy Bartka = 17000 pkt. X 15% = 2550 zł

Ty = 34,42 pkt. X 21% = 7,23 zł

Twoja prowizja ze struktury Basi = 2000 pkt. X 15% (Twój poziom efektywności – poziom efektywności Basi) =  300 zł

Twoja prowizja ze struktury Pawła = 2800 pkt. X 15% (Twój poziom efektywności – poziom efektywności Pawła) =  420 zł

Twoja prowizja ze struktury Ani = 5500 pkt. X 12% (Twój poziom efektywności – poziom efektywności Ani) =  660 zł

Twoja prowizja ze struktury Dominika = 6200 pkt. X 12% (Twój poziom efektywności – poziom efektywności Dominika) =  744 zł

Twoja prowizja ze struktury Krysi = 9600 pkt. X 9% (Twój poziom efektywności – poziom efektywności Krysi) =  864 zł

Twoja prowizja ze struktury Bartka = 17000 pkt. X 6% (Twój poziom efektywności – poziom efektywności Bartka) = 1020 zł

W sumie Dystrybutorzy Twojej grupy zarobili 
dodatkowo aż 5043 zł!

Wyliczmy teraz Twoją prowizję w danym 
miesiącu:

W sumie, dzięki zakupom swoim oraz swojej grupy, zarobiłeś aż 4015,23 zł! 

Twoja prowizja to nie wszystko – skorzystali także wszyscy 
członkowie Twojej struktury, którzy w sumie zarobili aż 5043 zł.
Prowizje są kwotami netto (dla osób, które z firmą podpisały umowę-zlecenie są to kwoty brutto). 

Za swój zakup otrzymujesz:
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Elitarny Klub Orchidei jest prestiżowym, międzynarodowym gronem Liderów 
osiągających w hierarchii FM GROUP najwyższe poziomy efektywności. Do 
Klubu Orchidei należą Dystrybutorzy, którzy wyróżnili się jako Liderzy Sprze-
daży bądź Sponsorzy. 

Dla Liderów przewidzieliśmy liczne przywileje oraz dodatkowe gratyfi-
kacje finansowe, otrzymują oni m.in.: dodatkową prowizję wynikającą  
z II Planu Marketingowego. W tym planie aż 9% obrotu punktowego  
FM GROUP World przeznaczamy do podziału pomiędzy wszystkich Członków 
Klubu Orchidei. 

Wyróżnienie polega nie tylko na finansowych profitach, wiąże się również  
z przywilejami, takimi jak pełnienie prestiżowych funkcji czy udział w atrakcyj-
nych wydarzeniach.  

Członkowie Klubu Orchidei zasiadają w Radach Liderów przy oddziałach 
FM GROUP na całym świecie. Rada Liderów jako podmiot opiniotwórczy 
jest ceniona i ma realny wpływ na strategię oraz rozwój firmy. 

Członkowie Klubu Orchidei spotykają się regularnie nie tylko na polu zawodo-
wym. FM GROUP organizuje dodatkowe spotkania, m.in.: gale, szkolenia, gdzie 
mogą oni wymieniać poglądy i dzielić się z innymi swoimi sukcesami oraz  
doświadczeniami.  

W Klubie Orchidei możesz zostać uhonorowany następującymi tytułami: 
Perłową, Amarantową, Złotą, Diamentową oraz najbardziej prestiżowym  
– Czarną Diamentową Orchideą. 

Elitarny Klub Orchidei

KLUB ORCHIDEI
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21%

Kryteria kwalifikacji do Klubu Orchidei
Poniższe schematy struktur są przykładowe i ilustrują minimalne kryteria 
kwalifikujące Dystrybutora na dany poziom efektywności.

lub

minimum

20 000
punktów

1 000 000
punktów

21%
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21%

minimum

1 000 000
punktów

KAŻDA GRUPA

I „ODNOGA” II „ODNOGA”

Tytuł Perłowej Orchidei otrzymujesz będąc bezpo-
średnim sponsorem  co najmniej jednej grupy, która  
osiągnęła poziom efektywności minimum 21%, 
natomiast pozostała część Twojej struktury 
(tzw. bok, w tym Twoje punkty własne) osią-
gnęła obrót co najmniej 20 tys. punktów. Istnie-
je także druga możliwość – jesteś sponsorem 
bezpośrednim 2 grup (w różnych „odnogach”),  
z których każda osiągnęła poziom efektywności  
minimum 21%.  

Tytułem Diamentowej Orchidei uhonorowani są 
Członkowie Klubu, którzy zasponsorowali co naj-
mniej pięć grup (w różnych „odnogach”), które 
osiągnęły dowolny poziom Orchidei.    

Tytuł Amarantowej Orchidei uzyskujesz będąc 
bezpośrednim sponsorem co najmniej trzech grup 
(w różnych „odnogach”), które osiągnęły poziom 
efektywności 21%.  

Zdobywasz tytuł Złotej Orchidei, będąc sponso-
rem co najmniej trzech grup w różnych „odno-
gach”, które osiągnęły dowolny poziom Orchidei. 

PERŁOWA ORCHIDEA

AMARANTOWA ORCHIDEA

ZŁOTA ORCHIDEA

DIAMENTOWA ORCHIDEA

Czarna Diamentowa Orchidea to najbardziej prestiżowy tytuł przysługujący Członkom  
Klubu, którzy zasponsorowali przynajmniej 10 grup (w osobnych „odnogach”) posiadają-
cych tytuły Diamentowych Orchidei i miesięczny obrót punktowy na poziomie co najmniej  
1 000 000 pkt. każda. 

 CZARNA DIAMENTOWA ORCHIDEA
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Wysokość PROWIZJI

9% obrotu punktowego FM GROUP World przeznaczamy do  
podziału w danym miesiącu rozliczeniowym pomiędzy 
wszystkich Członków Klubu Orchidei. Wysokość prowizji, jaka 
przypadnie Tobie jako Członkowi Klubu Orchidei, zależy od  
poziomu, na jaki zakwalifikujesz się w danym miesiącu. Podział puli  
pieniędzy przeznaczonej dla Liderów odbywa się następująco: 

Tytuł Czarnej Diamentowej Orchidei: 0,5% obrotu punktowego FM GROUP World
Tytuł Diamentowej Orchidei: 1,5% obrotu punktowego FM GROUP World
Tytuł Złotej Orchidei:  1,5% obrotu punktowego FM GROUP World
Tytuł Amarantowej Orchidei: 1,5% obrotu punktowego FM GROUP World
Tytuł Perłowej Orchidei:     4% obrotu punktowego FM GROUP World

Osoby, które zyskały miano Czarnej Diamentowej Orchidei, dzielą 
pomiędzy sobą 0,5% obrotu punktowego FM GROUP World,  
natomiast Diamentowe Orchidee dzielą między sobą 1,5% 
obrotu punktowego, podobnie 1,5% obrotu punktowego  
rozdysponują zdobywcy Złotej Orchidei. Członkowie, którzy  
zakwalifikowali się na poziom Amarantowej Orchidei, otrzymują  
do rozdysponowania 1,5% obrotu punktowego FM GROUP 
World do podziału między siebie. Pomiędzy wszystkich członków  
będących Perłowymi Orchideami zostaje rozdysponowane 4% 
obrotu punktowego FM GROUP World.

Pula jest dzielona pomiędzy wszystkich Członków Klubu Orchidei 
na danym poziomie efektywności proporcjonalnie do wielkości 
ich obrotów punktowych. Pula przeznaczona dla danego pozio-
mu efektywności jest wypłacana zawsze pod warunkiem, że choć 
jedna osoba zakwalifikuje się na dany poziom. 

Dodatkową zaletą i korzyścią dla Członków Klubu Orchidei jest ku-
mulacja prowizji z poszczególnych poziomów. Na przykład Czarna  
Diamentowa Orchidea otrzymuje honorarium w postaci sumy 
prowizji ze wszystkich poziomów Orchidei, czyli Perły, Amarantu,  
Złota, Diamentu i obecnego tytułu Czarnego Diamentu. 

Będąc Dystrybutorem, otrzymasz login i hasło do strony inter-
netowej, na której będziesz miał dostęp do swojego aktualnego 
drzewka. Nasz system komputerowy wyliczy Twoje punkty i Two-
ją prowizję za zakupy w zbudowanej przez Ciebie strukturze. 

Miesiącem 
rozliczeniowym
jest miesiąc kalendarzowy*. W każ-
dym miesiącu rozliczeniowym Ty  
i Twoja grupa musicie zgromadzić 
wymaganą na danym poziomie 
efektywności liczbę punktów.

Zwróć uwagę, że punkty za 
abonament FM GROUP Mobile  
zostaną przyznane dopiero po 
terminowym opłaceniu faktury. 
Szczegóły znajdziesz na stronach 
internetowych www.fmgroup.pl,  
www.fmgroupmobile.pl.
* Chyba że ostatni dzień miesiąca przypadałby w niedzielę 
albo inny dzień ustawowo wolny od pracy, wówczas 
miesiąc rozliczeniowy kończy się w dniu poprzedzającym 
o wskazanej przez FM GROUP Polska godzinie.

Punkty SKUMULOWANE

Aby lepiej zrozumieć sposób wyliczania Twojej prowizji, zapoznaj 
się z pojęciami, które pojawią się na kolejnych stronach planu.

Punkty grupy osobistej
Są to punkty grupowe Dystrybutora pomniejszone o punkty najbliż-
szej Orchidei znajdującej się w danej „odnodze” pod tym Dystrybu-
torem. Jeśli nie występuje żadna Orchidea, do kalkulacji wliczane są 
wszystkie punkty.  Każda „odnoga” liczona jest oddzielnie.

Punkty umowne
Są to punkty przyznawane za Dystrybutorów 
Twojej grupy, którzy osiągnęli poziom efek-
tywności co najmniej Perłowej Orchidei, lub za 
określoną liczbę grup na poziomie efektywności 
minimum 21%. 

Punkty skumulowane to suma:
 punktów grupy osobistej Dystrybutora  
 punktów umownych
 punktów grup poniżej poziomu efektywności 21%  

 

MAGYARI CSABA 
(Rumunia)
Złota Orchidea
Potrzebowałem aż 10 lat pracy w różnych fir-
mach działających w branży MLM, aby osta-
tecznie zetknąć się z firmą FM GROUP, której 
przejrzyste zasady systemu MLM, a także 
ciekawa oferta produktowa dały mi wiarę  
w możliwość osiągnięcia sukcesu w tej  
branży. Współpraca z FM GROUP daje mi 
szansę zarabiania przy jednoczesnym czer-
paniu radości z wykonywanej pracy. Każde-
go dnia dodaje mi sił fakt, iż moja metoda 
pracy została przejęta i powielona przez 
wielu Liderów. Cieszy mnie także, iż każde-
go dnia pojawiają się nowe utalentowane 
osoby, których wytrwałość i wiara w sukces 
przyczyniają się do nieustannego rozwoju 
FM GROUP.
W mojej pracy kieruję się zasadą, że głęboka 
wiara w siłę oferty produktowej, a także po-
zytywne nastawienie do pracy są gwarancją 
osiągnięcia sukcesu w branży MLM.  

ANDRZEJ WYSZYŃSKI
(Polska) 
Diamentowa Orchidea
Znać produkty, które się oferuje, być otwartym 
na ludzi, a przede wszystkim umieć z nimi 
rozmawiać – właśnie taka postawa okazała 
się dla mnie kluczem do odniesienia sukcesu  
w FM GROUP. Kiedy rozpoczynałem swoją 
współpracę, mało kto słyszał o marce  
FM GROUP – w tym momencie, dzięki zaanga-
żowaniu wielu osób, produkty tej firmy cenio-
ne są w nawet najbardziej odległych zakątkach 
świata. Sukces FM GROUP to także mój sukces. 

STANISŁAWA PIECIUŁKO 
(Polska) 
Diamentowa Orchidea
Kiedy rozpoczynałam swoją współpracę  
z FM GROUP, miałam ambitne plany. Obecnie 
śmiało mogę powiedzieć, że udało mi się je  
w pełni zrealizować, przyczyniając się jedno-
cześnie do rozwoju firmy. Mój sposób na sukces 
w FM GROUP? Kochać to, co się robi, a przede 
wszystkim kochać i szanować ludzi, których  
się przekonało do tej pracy, służyć im radą  
i doceniać ich wysiłek. Z radością i satys-
fakcją stwierdzam, że moja współpraca  
z FM GROUP układa się pomyślnie i z korzyścią 
dla obu stron, w związku z czym serdecznie  
namawiam niezdecydowanych do podjęcia 
ze wszech miar słusznej decyzji współpracy ze 
mną i FM GROUP. 
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Punkty grupy
osobistej Dystrybutora

Perła - Amarant

21%

21%

A

B

I „ODNOGA”

II „ODNOGA”

III „ODNOGA”

Punkty grupy osobistej Dystrybutora

PRZYKŁAD
Zbudowałeś strukturę, w której jedna z „odnóg” pracuje 
niezwykle efektywnie. Dwóch członków tej struktury znalazło 
się odpowiednio na poziomie Perłowej oraz Amarantowej  
Orchidei. Aby prawidłowo wyliczyć Twoją prowizję, musisz  
wyliczyć punkty grupy osobistej Dystrybutora. 

Bezpośrednio pod Tobą znajduje się osoba, która osiągnęła 
status Perłowej Orchidei. Punkty grupy osobistej Dystrybutora  
to punkty zgromadzone przez tą Perłową Orchideę pomniejszone  
o punkty zgromadzone przez znajdującą się pod nią Orchideę 
Amarantową.

Zasada „ODNOGI”
Ważną zasadą, która pomoże Ci we właściwy sposób wyliczyć 
prowizję ze sprzedaży, jest zasada „odnogi”.

W drugiej „odnodze” posiadasz dwóch Dystrybutorów, którzy  
osiągneli status Diamentowej Orchidei. Zgodnie z zasadą odnogi 
wartość punktowa liczona do Twojej kalkulacji to punkty umow-
ne za najwyższą, czyli Diamentową Orchideę, która znajduje się 
bliżej Ciebie, czyli punkty otrzymujesz za Diamentową Orchideę A. 

PRZYKŁAD 
Zbudowałeś strukturę, która 
przedstawia się następująco: 
ie.

Zasada „odnogi”
W przypadku, gdy w jednej „odnodze” jest kilku Członków Klubu Orchidei będących na różnych poziomach, wartość  
punktowa liczona do Twojej kalkulacji to punkty umowne za Orchideę o najwyższym poziomie, która jednocześnie  
znajduje się najbliżej Ciebie.

 

DOMINGO L. GARCIA
(Filipiny)
Perłowa Orchidea
Pracuję w branży sprzedaży bezpośredniej 
przeszło 17 lat i byłem świadkiem sukcesów 
wielu wspaniałych Liderów. Na tej podstawie 
mogę stwierdzić, iż w osiągnięciu niezależności 
finansowej najważniejsze są czas, ciężka praca  
i wiara. Kluczem do osiągnięcia sukcesu w ży-
ciu jest otwarcie się na pomoc innym ludziom  
w spełnianiu ich marzeń i celów. Budowanie 
sieci w FM GROUP jest bardzo szybkie ze wzglę-
du na wysoką jakość produktów; nie trzeba 
za wiele mówić, wystarczy użyć perfum, a 
przemówią same za siebie. Jeśli chodzi o Plan 
Marketingowy uważam, że jest świetny i dy-
namiczny: „im więcej dajesz, tym więcej otrzy-
mujesz” i „im więcej się dzielisz, tym więcej 
błogosławieństw otrzymujesz”. To działa! Na-
prawdę działa! Bóg zawsze był i jest wspaniały. 
Wierzę i modlę się, aby FM GROUP było źródłem 
błogosławieństw nie tylko na Filipinach, ale na 
całym świecie. 

DARIUSZ RESPONDEK
(Polska)
Diamentowa Orchidea
Moja przygoda z FM GROUP rozpoczęła się pod 
koniec 2004 roku. Po 25 latach spędzonych 
w Niemczech postanowiłem przyjechać do 
Polski i spróbować swoich sił w tradycyjnym 
biznesie. Zupełnie przez przypadek usłyszałem 
o firmie FM GROUP. Pomyślałem, że to idealna 
okazja do tego, aby zaoferować produkty 
osobom, które były już moimi klientami. Na 
początku nie wiedziałem zbyt wiele o MLM-ie.  
Z dużym entuzjazmem zaangażowałem się 
w ten biznes. Teraz wiem, że była to dobra 
decyzja. Współpracuję ze wspaniałymi ludźmi, 
którym z tego miejsca chciałbym serdecznie 
podziękować, bo wspólnie osiągnęliśmy 
naprawdę wiele. Szczególne słowa uznania 
kieruję do trzech Liderów mojej grupy: Natalii 
Ryńskiej, Sławomira Knapika oraz Krzysztofa 
Rębisza. Pozostałym osobom życzę powodzenia  
w realizacji celów, bo wiem, że zmierzacie 
we właściwym kierunku. Dziękuję FM GROUP 
za sympatyczną obsługę, Zarządowi firmy 
za wspaniałą współpracę. Jestem dumny, że 
mogę być na pokładzie FM i wspólnie przy-
czyniać się do sukcesu. Chcę pomóc innym  
w jego osiągnięciu. Jasno określony cel to 
połowa sukcesu w biznesie, a sukces to 90% 
kontynuowania wysiłku.
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Sposób obliczania wartości punktowej dla 
Poziomu PERŁOWEJ ORCHIDEI
Tytuł Perłowej Orchidei otrzymujesz będąc bezpośrednim sponsorem co najmniej jednej  
grupy, która osiągnęła poziom efektywności minimum 21%, natomiast pozostała część 
Twojej struktury osiągnęła obrót co najmniej 20 tys. punktów (tzw. bok, w tym Twoje 
punkty własne). Istnieje także druga możliwość – sponsorujesz bezpośrednio 2 grupy,  
z których każda osiągnęła poziom efektywności minimum 21%. 

Sposób obliczania wartości punktowej dla Poziomu Perłowej Orchidei dla zilustrowanego 
na str. 35 przykładu.

Za każdą „odnogę”, w której uzyskano poziom efektywności co najmniej Perłowej Orchidei 
otrzymujesz 30 000 PUNKTÓW UMOWNYCH do kalkulacji.

Punkty grupowe wszystkich bezpośrednio sponsorowanych grup poniżej poziomu  
efektywności 21% oraz Twoje punkty własne liczone są do Twojej kalkulacji.

Punkty grupy osobistej Dystrybutora wszystkich bezpośrednio sponsorowanych grup,  
które osiągnęły poziom 21% (a jednocześnie nie są Orchideami), liczone są do kalkulacji 
(patrz definicja punktów grupy osobistej Dystrybutora). 

4% obrotu punktowego FM GROUP World przeznaczone jest do rozdysponowania między wszyst-
kich Dystrybutorów, którzy w danym miesiącu kwalifikują się na poziom Perłowej Orchidei. 

Twoje punkty skumulowane = 63 000 pkt.

Aby obliczyć wysokość Twojej prowizji z poziomu Perłowej Orchidei, wyznaczymy teraz Twój 
udział procentowy.

** Prowizje są kwotami netto (dla osób, które z firmą podpisały umowę-zlecenie 
     są to kwoty brutto). Pamiętaj, że dodatkowo otrzymujesz też prowizję należną 
     z I Planu Marketingowego.

Kalkulacja:
(1) 30 000 (Perła A)
(2) 20 000 (12%, 3%, 15%)
(3) 135 000 – 122 000 = 13 000 (21% - Perła A)

Punkty skumulowane = (1) + (2) + (3) = 30 000 + 20 000 + 13 000 = 63 000

Twoje punkty skumulowane

Suma punktów skumulowanych wszystkich 
Perłowych Orchidei

x 100 = Y%*
*Y%  - Twój udział procentowy 

Obrót firmy x 4% x Y% = Twoja prowizja z poziomu Perłowej Orchidei**

1

2

3

NATALIA RYŃSKA
(Polska)
Diamentowa Orchidea
Wielkość biznesu MLM mierzy się nie 
tylko wielkością obrotów oraz liczbą osób  
w strukturze, ale przede wszystkim liczbą 
Liderów.  Mam to szczęście, że moja struktu-
ra bogata jest w ludzi pozytywnych, bardzo 
zaangażowanych i pomysłowych, osiąga-
jących w firmie najwyższe poziomy. Naj-
większym zadaniem lidera jest wydobycie  
z ludzi to, co jest w nich najlepsze, obudze-
nie marzeń, entuzjazmu, pokazanie pasji 
życia. Potem już tylko pozostaje określenie 
celów, szkolenia i systematyczna praca. 
Nagrodą jest nie tylko podwyższenie jakości 
życia, ale przede wszystkim własna, we-
wnętrzna metamorfoza. 
Moje motto: miarą Lidera nie jest to, ile 
osób go podziwia, lecz to, ile osób dzięki 
niemu zmieniło swoje życie na lepsze.

MARCELLA BISANTI 
I ALDO PARISI 
(Włochy) 
Diamentowe Orchidee
O FM GROUP usłyszeliśmy po raz pierwszy 
kilka lata temu, działamy całą rodziną, razem 
z naszym synem. Początkowo nie doceniliśmy 
możliwości, jakie oferowała nam firma, lecz 
bardzo szybko zmieniliśmy zdanie. Chociażby 
dlatego, że produkt proponowany przez  
FM GROUP jest produktem codziennego użyt-
ku o niezaprzeczalnej jakości. Cechy te gwa-
rantują wysoką sprzedaż, jak również stały  
i stabilny wzrost dochodów. Interesujący jest 
również obrany system dystrybucji produktu, 
tzw. MLM, umożliwiający stworzenie własnej 
sieci Dystrybutorów, którzy pracując na własny 
rachunek, generują obrót, na podstawie które-
go można uzyskać naprawdę wysokie prowi-
zje. Działalność ta, przy odrobinie wyczucia, 
przyniesie Wam szybki zarobek na sprzedaży 
bezpośredniej, oraz dochód pasywny dzięki 
stworzonej przez Was strukturze.
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Sposób obliczania wartości punktowej dla 
Poziomu AMARANTOWEJ ORCHIDEI
Tytuł Amarantowej Orchidei uzyskujesz będąc bezpośrednim sponsorem co najmniej trzech grup,  
które osiągnęły poziom efektywności 21%. 

Sposób obliczania wartości punktowej dla Poziomu Amarantowej Orchidei dla zilustrowanego 
na str. 37 przykładu. 

Za każdą „odnogę”, w której uzyskano poziom efektywności Perłowej Orchidei (jednocześnie nie będą-
cej Amarantową, Złotą, Diamentową lub Czarną Diamentową Orchideą) otrzymujesz 60 000 PUNKTÓW 
UMOWNYCH do kalkulacji (stosując zasadę „odnogi”).

Za każdą „odnogę”, w której uzyskano poziom efektywności Amarantowej, Złotej, Diamentowej lub 
Czarnej Diamentowej Orchidei, otrzymujesz 90 000 PUNKTÓW UMOWNYCH do kalkulacji (stosując 
zasadę „odnogi”).

Za każde bezpośrednio zasponsorowane 5 grup (i ich wielokrotność) o poziomie efektywności 21%  
lub wyższym otrzymujesz 60 000 PUNKTÓW UMOWNYCH do kalkulacji lub za każde 7 (i ich  
wielokrotność) bezpośrednio zasponsorowanych grup o poziomie efektywności 21% lub wyższym 
otrzymujesz 90 000 PUNKTÓW UMOWNYCH do kalkulacji.

Suma punktów grup osobistych (patrz definicja punktów grupy osobistej) wszystkich Perłowych Or-
chidei (które nie są jednocześnie Amarantową, Złotą, Diamentową lub Czarną Diamentową Orchi-
deą) liczona jest do kalkulacji. Perłowa Orchidea nie może być poprzedzona żadną wyższą Orchideą. 

Suma punktów grup osobistych (patrz definicja punktów grupy osobistej) wszystkich bezpośrednio 
zasponsorowanych grup o poziomie efektywności 21% (które nie są jednocześnie Orchideami) liczona 
jest do kalkulacji. 

Kalkulacja:
(1) 60 000 (Perła B)
(2) 90 000 (Amarant)
(3) 0 (nie występuje w tym przykładzie)
(4) (4a) 150 000 – 100 000 = 50 000 (Perła A - Amarant)
       (4b) 51 000 (Perła B)
       (4a) + (4b) = 4 czyli 50 000 + 51 000 = 101 000
(5) (5a) 30 000 (21% A) 
       (5b) 61 000 – 51 000 = 10 000 (21% B - Perła B) 
       (5a + 5b) = 30 000 + 10 000 = 40 000
Punkty skumulowane = 60 000 + 90 000 + 101 000 + 40 000 = 291 000

1,5% obrotu punktowego FM GROUP World przeznaczone jest do rozdysponowania między 
wszystkich Dystrybutorów, którzy w danym miesiącu kwalifikują się na poziom Amarantowej 
Orchidei.

Aby obliczyć wysokość Twojej prowizji, 
wyznaczymy teraz Twój udział procentowy.

Twoje punkty skumulowane

Suma punktów skumulowanych wszystkich 
Amarantowych Orchidei

x 100 = Y%*
*Y%  - Twój udział procentowy 

Obrót firmy x 1,5% x Y% = Twoja prowizja z poziomu Amarantowej Orchidei**

MORFENIA PASHALIDOU 
i TASOS MPAPAGIANNAKIS 
(Grecja) 
Złota Orchidea
Nasza współpraca z FM GROUP  rozpoczęła 
się w kwietniu 2008 r. Pomimo początko-
wych wątpliwości, co do rzeczywistych 
możliwości osiągnięcia sukcesu w firmie 
mało jeszcze znanej na rynku greckim, 
rozpoczęliśmy budowę struktur na pod-
stawie przekonania o wysokiej jakości 
produktów i unikatowym marketing 
planie. 
Naszą trzyletnią owocną współpracę 
opieramy na następujących fundamen-
tach: szczerości i zaufaniu, regularnym 
szkoleniom nastawionym na kształcenie 
ludzi sukcesu, systematycznej pracy 
grupowej w celu osiągnięcia osobistych 
sukcesów.
Nasza współpraca z FM GROUP pomogła 
nam urzeczywistnić nasze marzenia. 
Zdaliśmy sobie sprawę, że pieniądze to 
nie wszystko, że ważniejsze jest poczucie 
niezależności i satysfakcji ze zdobywania 
„kolejnych poprzeczek”. Udało nam się 
zdobyć szczyty, dzięki wsparciu, znakomi-
tej organizacji, współpracy z oddziałem 
FM GROUP Greece. Chcielibyśmy podzię-
kować wszystkim, którzy pomogli nam 
W budowaniu naszego szczęścia i życzy-
my powodzenia i realizacji marzeń tym 
wszystkim, którzy zaczynają od teraz.
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** Prowizje są kwotami netto (dla osób, które z firmą podpisały umowę-zlecenie 
     są to kwoty brutto). Pamiętaj, że dodatkowo otrzymujesz też prowizję należną 
     z I Planu Marketingowego i poziomu Perłowej Orchidei.
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Sposób obliczania wartości punktowej dla 
Poziomu ZŁOTEJ ORCHIDEI
Zdobywasz tytuł Złotej Orchidei będąc sponsorem co najmniej trzech grup, które osiągnęły dowolny poziom 
Orchidei. 

Sposób obliczania wartości punktowej dla Poziomu Złotej Orchidei dla zilustrowanego poniżej przykładu.

Za każdą „odnogę”, w której uzyskano poziom efektywności Perłowej Orchidei (jednocześnie nie będą-
cej Amarantową, Złotą, Diamentową lub Czarną Diamentową Orchideą) otrzymujesz 60 000 PUNKTÓW 
UMOWNYCH do kalkulacji (stosując zasadę „odnogi”).

Za każdą „odnogę”, w której uzyskano poziom efektywności Amarantowej Orchidei (jednocześnie nie  
będącej Złotą, Diamentową lub Czarną Diamentową Orchideą) otrzymujesz 90 000 PUNKTÓW UMOW-
NYCH do kalkulacji (stosując zasadę „odnogi”).

Za każdą „odnogę”, w której uzyskano poziom efektywności Złotej, Diamentowej lub Czarnej Diamen-
towej Orchidei otrzymujesz 120 000 PUNKTÓW UMOWNYCH do kalkulacji (stosując zasadę „odnogi”).

Za każde bezpośrednio zasponsorowane 5 grup (i ich wielokrotność) o poziomie efektywności 21% 
lub wyższym otrzymujesz 60 000 PUNKTÓW UMOWNYCH do kalkulacji lub za każde bezpośrednio za-
sponsorowane 7 grup (i ich wielokrotność) o poziomie efektywności 21% lub wyższym otrzymujesz 
120 000 PUNKTÓW UMOWNYCH  do kalkulacji.

Suma punktów grup osobistych (patrz definicja punktów grupy osobistej) wszystkich Perłowych i 
Amarantowych Orchidei (które nie są jednocześnie Złotą, Diamentową lub Czarną Diamentową Orchi-
deą) liczona jest do kalkulacji. Obliczana Orchidea nie może być poprzedzona żadną wyższą Orchideą. 

Suma punktów grup osobistych (patrz definicja punktów grupy osobistej) wszystkich 
bezpośrednio zasponsorowanych grup o poziomie efektywności 21% (które nie są 
jednocześnie Orchideami) liczona jest do kalkulacji. 

Kalkulacja:
(1) 60 000 (Perła  A)
(2) 90 000 (Amarant A)
(3) 120 000 (Złoto A)
(4) 120 000 = suma (4a + 4b + 4c + 4d + 4e + 4f + 4g + 4h)
(5) (5a) 120 000 – 50 000 = 70 000 (Perła A - Perła B)
       (5b) 130 000 – 50 000 = 80 000 (Amarant A - Perła C)
       (5a) + (5b) = (5) czyli 70 000 + 80 000 = 150 000
(6) 5 x 21% (30 000) = 150 000
Punkty skumulowane = (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) =
= 60 000 + 90 000 + 120 000 + 120 000 + 150 000 + 150 000 = 690 000

1,5% obrotu punktowego 
FM GROUP World przezna-
czone jest do rozdyspono-
wania między wszystkich 
Dystrybutorów, którzy  
w danym miesiącu kwali-
fikują się na poziom Złotej 
Orchidei. 

Aby obliczyć wysokość Twojej 
prowizji, wyznaczymy teraz 
Twój udział procentowy.

Twoje punkty skumulowane

Suma punktów skumulowanych wszystkich 
Złotych Orchidei

x 100 = Y%*
*Y%  - Twój udział procentowy 

Obrót firmy x 1,5% x Y% = Twoja prowizja z poziomu Złotej Orchidei**
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WACŁAW PIECIUŁKO
(Polska)
Diamentowa Orchidea
Zaczynając w 2004 r. współpracę, posiadałem 
już kilkuletnie doświadczenie w branży MLM, 
ale nie przypuszczałem jeszcze wtedy, że 
wiążąc się z FM GROUP, będę Dystrybutorem 
najbardziej dynamicznie rozwijającej się 
firmy w historii MLM na świecie. Zgodnie 
z uniwersalną zasadą w MLM: budując ten 
biznes, odnosimy sukcesy tylko wtedy, gdy 
pomagamy innym, skupiłem się na pomocy 
tym partnerom w mojej organizacji, którzy 
mają marzenia, cele i chcą uzyskać poziom 
Złotej Magnolii oraz osobom, które chcą uzy-
skać poziom Diamentowej Orchidei. Wiem,  że 
wszystko jest możliwe!  Osiągnięcie celu jest 
czymś wspaniałym, należy go mieć i do niego 
dążyć, aby móc powiedzieć, że ma się wolność 
wyboru - każdego dnia.

** Prowizje są kwotami netto (dla osób, które z firmą podpisały umowę-zlecenie 
     są to kwoty brutto). Pamiętaj, że dodatkowo otrzymujesz też prowizję należną 
      z I Planu Marketingowego i poziomów Perłowej oraz Amarantowej Orchidei.
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Sposób obliczania wartości punktowej dla 
Poziomu DIAMENTOWEJ ORCHIDEI 
i CZARNEJ DIAMENTOWEJ ORCHIDEI*
Tytułem Diamentowej Orchidei uhonorowani są Członkowie Klubu, którzy zasponsorowali co najmniej pięć 
grup, które osiągnęły dowolny poziom Orchidei.  

Sposób obliczania wartości punktowej dla Poziomu Diamentowej Orchidei dla zilustrowanego poniżej przykładu.  

Za każdą „odnogę”, w której uzyskano poziom efektywności Perłowej Orchidei (jednocześnie nie będą-
cej Amarantową, Złotą, Diamentową lub Czarną Diamentową Orchideą) otrzymujesz 60 000 PUNKTÓW 
UMOWNYCH do kalkulacji (stosując zasadę „odnogi”).

Za każdą „odnogę”, w której uzyskano poziom efektywności Amarantowej Orchidei (jednocześnie nie 
będącej Złotą, Diamentową lub Czarną Diamentową Orchideą) otrzymujesz 90 000 PUNKTÓW UMOW-
NYCH do kalkulacji (stosując zasadę „odnogi”).

Za każdą „odnogę”, w której uzyskano poziom efektywności Złotej Orchidei (jednocześnie nie będącej Dia-
mentową lub Czarną Diamentową Orchideą) otrzymujesz 120 000 PUNKTÓW UMOWNYCH do kalkula-
cji (stosując zasadę „odnogi”).

Za każdą „odnogę”, w której uzyskano poziom efektywności Diamentowej lub Czarnej Diamentowej 
Orchidei otrzymujesz 150 000 PUNKTÓW UMOWNYCH do kalkulacji (stosując zasadę „odnogi”).

Za każde bezpośrednio zasponsorowane 5 grup (i ich wielokrotność) o poziomie efektywności 21% lub 
wyższym otrzymujesz 60 000 PUNKTÓW UMOWNYCH do kalkulacji lub za każde bezpośrednio zaspon-
sorowane 7 grup (i ich wielokrotność) o poziomie efektywności 21% lub wyższym otrzymujesz 120 000 
PUNKTÓW UMOWNYCH do kalkulacji.

Suma punktów grup osobistych (patrz definicja punktów grupy osobistej) wszystkich Perłowych, Ama-
rantowych i Złotych Orchidei (które nie są jednocześnie Diamentową lub Czarną Diamentową Orchi-
deą) liczona jest do kalkulacji. Obliczana Orchidea nie może być poprzedzona żadną wyższą Orchideą. 

Suma punktów grup osobistych (patrz definicja punktów grupy osobistej) wszystkich bezpośrednio 
zasponsorowanych grup o poziomie efektywności 21% (które nie są jednocześnie Orchideami) liczona 
jest do kalkulacji. 

Kalkulacja:
(1) 60 000 + 60 000 = 120 000 (Perła A + Perła B)
(2) 90 000 (Amarant A)
(3) 120 000 (Złoto)
(4) 150 000 (Diament A)
(5) 60 000 = suma (5a +5b + 5c + 5d + 5e) 
(6) (6a) 120 000 – 50 000 = 70 000 (Perła A - Perła C)
       (6b) 62 000 (Perła B)
       (6c) 130 000 – 50 000 = 80 000 (Amarant A - Perła D)
       (6d) 260 000 – (140 000 + 60 000 + 50 000) = 10 000 (Złoto - (Amarant B + Perła E + Perła F))
       (6a) + (6b) + (6c) + (6d) =  70 000 + 62 000 + 80 000 + 10 000 = 222 000
(7) 70 000 – 62 000 = 8 000 (21% - Perła B)
Punkty skumulowane = (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) = 770 000

1,5% obrotu punktowego FM GROUP World przeznaczone jest do rozdysponowania między 
wszystkich Dystrybutorów, którzy w danym miesiącu kwalifikują się na poziom Diamentowej 
Orchidei.

Aby obliczyć wysokość Twojej prowizji, wyznaczymy teraz Twój udział procentowy.

Twoje punkty skumulowane

Suma punktów skumulowanych wszystkich 
Diamentowych Orchidei

x 100 = Y%*
*Y%  - Twój udział procentowy 

1

2

3

4

5

6

7

* Tytuł Czarnej Diamentowej Orchidei otrzymują Członkowie Klubu, którzy zasponsorowali 
przynajmniej 10 grup (w osobnych „odnogach”) posiadających tytuły Diamentowych Orchidei 
oraz miesięczny obrót na poziomie 1 000 000 punktów każda.  

Sposób obliczania wartości punktowej i udziału procentowego dla poziomu Czarnej Diamento- 
wej Orchidei jest taki sam jak dla Diamentowej Orchidei, za wyjątkiem punktu 6 oraz  
dodatkowego punktu 8: 
6. Suma punktów grup osobistych (patrz definicja punktów grupy osobistej) 
wszystkich Perłowych, Amarantowych, Złotych i Diamentowych Orchidei (które nie 
są jednocześnie Czarnymi Diamentowymi Orchideami) liczona jest do kalkulacji.
8. Za każdą „odnogę”, w której uzyskano poziom efektywności Czarnej Diamentowej Orchidei, 
otrzymujesz 200 000 PUNKTÓW UMOWNYCH do kalkulacji.

Pośród wszystkich Członków Klubu, którzy w danym miesiącu kwalifikują się na poziom Czarnej 
Diamentowej Orchidei, rozdysponowane zostanie 0,5% obrotu punktowego FM GROUP  
World. 

Obrót firmy x 1,5% x Y% = Twoja prowizja z poziomu Diamentowej Orchidei**

** Prowizje są kwotami netto (dla osób, które z firmą podpisały umowę-zlecenie są to kwoty brutto). Pamiętaj, że dodat- 
      kowo otrzymujesz też prowizję należną z I Planu Marketingowego i poziomów Perłowej, Amarantowej i Złotej Orchidei. 
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DODATKOWE NUMERY
Złote Magnolie (21%) oraz wszystkie Orchidee uzyskują prawo do działania na kolejnych 
numerach dystrybutora (we własnym imieniu i na własny rachunek). Numery te mogą 
zostać zasponsorowane w dowolnych, wskazanych przez Dystrybutora miejscach (w obrębie 
jego struktury). Złotej Magnolii, Perłowej Orchidei i Amarantowej Orchidei przysługuje prawo 
do jednego dodatkowego numeru dystrybutora. Złota Orchidea ma prawo do 2 numerów 
dodatkowych, natomiast Diamentowa Orchidea – aż do 5 dodatkowych numerów.

Osoba znajdująca się na 21% poziomie 
efektywności (TY 1) uzyskuje prawo do 
rozpoczęcia działalności na kolejnym nu-
merze w bazie Dystrybutorów FM GROUP 
(TY 2), który może zostać zasponsorowa-
ny w dowolnym, wskazanym przez Lidera 
miejscu (w obrębie jego struktury).

Lider, który ma tytuł Perłowej Orchidei  
(TY 1) otrzymuje prawo do kolejnego nu-
meru w bazie Dystrybutorów FM GROUP 
(TY 2), który może zostać zasponsorowa-
ny w dowolnym, wskazanym przez Lidera 
miejscu (w obrębie jego struktury).

Złota Orchidea (TY 1) otrzymuje prawo do 
2 kolejnych numerów w bazie Dystrybu-
torów FM GROUP (TY 2, TY 3), które mogą 
zostać zasponsorowane w dowolnym, 
wskazanym przez Lidera miejscu (w obrę-
bie jego struktury).

Diamentowa Orchidea (TY 1) otrzymuje 
prawo do 5 kolejnych numerów w bazie 
Dystrybutorów FM GROUP (TY 2, TY 3, 
TY 4, TY 5, TY 6). Numery te mogą zostać 
zasponsorowane w dowolnym, wskaza-
nym przez Lidera miejscu (w obrębie jego 
struktury).

Amarantowa Orchidea (TY 1) ma prawo 
do rozpoczęcia pracy na kolejnym nume-
rze w bazie Dystrybutorów FM GROUP  
(TY 2). Nowy numer może zostać zaspon-
sorowany w dowolnym, wskazanym przez  
Lidera miejscu (w obrębie jego struktury).

DODATKOWE NUMERY DYSTRYBUTORA

INNE PRZYKŁADY
Lider będący Perłową Orchideą i działający już na 2 różnych numerach (TY 1, TY 2), w chwili gdy zostanie 
Amarantową Orchideą ma prawo do rozpoczęcia działalności na kolejnym numerze w bazie Dystrybu-
torów FM GROUP (TY 3). Nowy numer może zostać zasponsorowany w dowolnym, wskazanym przez  
Lidera miejscu (w obrębie jego struktury).

Perłowa Orchidea, która działa już na 2 różnych numerach (TY 1, TY 2), uzyskując tytuł Złotej Orchidei  
(z pominięciem Amarantowej Orchidei) otrzymuje prawo do rozpoczęcia działalności aż na 3 kolejnych nu-
merach (TY 3, TY 4, TY 5). Nowe numery mogą zostać zasponsorowane w dowolnym, wskazanym przez Lide-
ra miejscu (w obrębie jego struktury).

Perłowa Orchidea (TY 1) działająca już na 2 różnych numerach (TY 1, TY 2), która otrzymała tytuł Amarantowej 
Orchidei, gdyż zasponsorowany przez nią wcześniej nowy numer (TY 2) wypracował poziom efektywności 
21%, uzyskuje prawo do kolejnego numeru (TY 3), który może zostać zasponsorowany w dowolnym, wskaza-
nym przez Lidera miejscu (w obrębie jego struktury).

Zwróć uwagę, że na dodatkowy numer podpisujesz Umowę Dystrybutorską z tym samym Oddziałem 
FM GROUP, z którym łączy Cię Umowa Dystrybutorska na numer główny (TY 1).  


