WYPRAWA PO WIEDZĘ 2019

Program Motywacyjny dla Partnerów Biznesowych na Poziomie efektywności 0-18%








Start: 1 stycznia 2019 r.
Zakończenie: 30 listopada 2019 r.
Miesiąc bazowy: wrzesień 2018 r. Dla osób zarejestrowanych po wrześniu 2018 r. –
miesiąc przystąpienia do Klubu FM WORLD
Uczestnictwo w programie nie wymaga złożenia deklaracji
Pobierz/Drukuj
Sprawdź swoje kwalifikacje
Regulamin

Szkolenie w najpiękniejszych zakątkach świata to niesamowita motywacja, nowe
umiejętności i niewyczerpane źródło energii na kolejne miesiące! Gotowy? Do dzieła!
ZASADY KWALIFIKACJI
W Programie bierzesz udział, jeśli w Miesiącu bazowym Twój Numer znajdował się na
poziomie od 0% do 18%. Wystarczy, że uzyskasz Poziom Docelowy i utrzymasz go w dwóch
następnych miesiącach rozliczeniowych (czyli poziom docelowy musi być utrzymany w trzech
kolejno następujących po sobie miesiącach).
WARUNKI KONIECZNE
W Miesiącach uzyskania i utrzymywania (powtarzania) Poziomu Docelowego:
• 100 Punktów własnych w FM WORLD Polska
• Zasada 60/40
• 80% Obrotu punktowego wypracowanego w FM WORLD Polska, FM GROUP Mobile, FM
WORLD Distribution lub FM WORLD Deutschland

POZIOM W MIESIĄCU BAZOWYM

POZIOM DOCELOWY

SZKOLENIE

0%-9%

15% (3 miesiące)

City Break*

12%

18% (3 miesiące)

LUX*

POZIOM W MIESIĄCU BAZOWYM

POZIOM DOCELOWY

SZKOLENIE

15%-18%

21% (3 miesiące)

LUX*

*Miejsce szkolenia zostanie wskazane przez FM WORLD Polska.
Pamiętaj!



W trakcie uczestnictwa w Programie nie możesz spaść poniżej Poziomu z Miesiąca
bazowego.
Kwalifikację należy spełnić do listopada 2019 r., czyli poziom docelowy musi być
osiągnięty najpóźniej we wrześniu 2019 r.

Uwagi:








Z programu wyłączeni są laureaci programu „Szkolenie pod palmami”, „Wyprawa po
wiedzę” – edycje 2011-2018.
Laureaci szkolenia City Break – edycja 2016-2018 – mają możliwość uzyskania
kwalifikacji w szkoleniu LUX (pod warunkiem, że wcześniej nie uzyskali kwalifikacji na
to szkolenie).
Jeśli spełnione zostaną warunki kwalifikacji do szkolenia City Break i szkolenia LUX,
Partner uprawniony jest do dwóch wyjazdów.
Wyjazd Szkoleniowy City Break oraz LUX jest wyjazdem jednoosobowym. Partner
Biznesowy może zgłosić chęć zabrania na szkolenie LUX jednej osoby będącej
Partnerem FM WORLD Polska pod warunkiem, że Partner ten lub ta osoba pokryje
koszty udziału tej osoby w szkoleniu oraz osoba ta zaakceptuje zasady takiego
udziału.
Jeśli szkolenie nie dojdzie do skutku wypłacimy należność, np. 1000 PLN za City Break
lub 2000 PLN za LUX (przy zbyt małej liczbie laureatów).

Dodatkowe punkty pochodzące z promocji produktowych wliczane są do punktów
wymaganych w programie, chyba że promocja stanowi inaczej.

