
CALIFICĂRI PENTRU A 17-A ANIVERSARE A FM WORLD 

Ne plac plajele paradisiace și culoarea albastră a oceanului, de aceea vom sărbători cea de-a 17-a 

aniversare pe insula Hamilton situată în inima Marii Bariere de Corali. Este cea mai mare structură din 

lume, văzută din spațiul care se întinde de-a lungul coastei de nord-est a Australiei, formata din 

organisme vii. Suntem extrem de încântați că acesta este locul pe care îl vom vizita în viitorul apropiat 

pentru a sărbători încă un an împreună! Aflați ce trebuie să faceți pentru a vă alătura ... 

Datorită noilor reguli de calificare, de data aceasta mai mulți dintre noi ne vom putea bucura de 

călătorie! 

• FĂRĂ LUNĂ DE BAZĂ! - vor fi luate în considerare numai nivelurile elaborate în perioada în cauză - 

nivelurile lunilor finalizate nu vor afecta rezultatul calificărilor. 

• CALIFICARE DE LA UN NUMĂR MAI MARE! - numărul cu calificarea superioară obținută va fi luat în 

considerare, spre deosebire de cel anterior - realizările tale pe Numărul Principal. 

• PERIOADA LUNGĂ DE CALIFICARE - este lungă perioada de zece luni pentru obținerea calificărilor (la fel 

ca la Aniversarea din Maldive) 

INVITAȚII 

Invitațiile pentru una sau două persoane acoperă un sejur de cinci zile în Australia. Rambursarea biletului 

de avion depinde de îndeplinirea condițiilor specifice, adică a calificării de la cel puțin nivelul de eficiență 

al orhideei aurii. Pentru niveluri mai mici, ar trebui îndeplinite condiții suplimentare prin participarea la 

un program dedicat de stimulare (pentru Orhideele Perlă și Amarant). 

INVITAȚIILE UNICE vor fi acordate liderilor primului plan de marketing, tot la nivelul Orchideei Pearl, care 

pe parcursul celor 10 luni de calificare: 

• de cel puțin șase ori se va repeta nivelul Orhidee Perlă (sau mai mare) 

• după prima realizare a nivelului de eficacitate a Orhideei Perlă nu va scădea cu mai mult de un nivel, nu 

mai mic de nivelul Magnolia de Aur (21%) 

• după închiderea calificării în iulie 2021 nu va scădea până în noiembrie 2021 cu mai mult de un nivel, 

nu mai mic de nivelul Magnolia de Aur (21%) 

• să aibă un acord activ de participare la Programul de Expeditia de Cunoastere. Programul de Carmotion 

(sau un alt program motivational). 

• să aveți un site web activ pentru Parteneri de Afaceri 

→ Pentru a vă califica pentru un zbor oferit de FM WORLD, participați la un program de stimulare special 

dedicat (informații gasiti mai jos) 

INVITAȚIILE DUBLE vor fi acordate liderilor care, pe parcursul calificării de 10 luni, îndeplinesc condițiile 



lor specifice nivelului: 

Orhidee Perlă 

• de cel puțin opt ori se va atinge nivelul unei Orhidee Perlă (sau mai mare) 

• după prima realizare a nivelului Orhidee Perlă nu va scădea cu mai mult de un nivel, nu mai mic de 

nivelul Magnolia de Aur (21%) 

• după închiderea calificării în iulie 2021 nu va scădea până în noiembrie 2021 cu mai mult de un nivel, 

nu mai mic de nivelul Magnolia de Aur (21%) 

 să aibă un acord activ de participare la Programul de Stimulare Drumul spre Succes. Programul de 

mașini de lux (sau alt contract de loialitate). 

• să aveți un site web activ pentru parteneri de afaceri 

→ Pentru a vă califica pentru un zbor acoperit de FM WORLD, participați la un program de stimulare 

special dedicat (informații de mai jos) 

Orhidee Amarant 

• cel puțin de șapte ori va atinge nivelul unei Orhidee Amarant (sau mai mare) 

• după prima atingere a nivelului Orhidee Amarant nu va scădea cu mai mult de un nivel, nu mai mic de 

nivelul Orhidee Perlă 

• după închiderea calificării în iulie 2021 nu va scădea până în noiembrie 2021 cu mai mult de un nivel, 

nu mai mic de nivelul de Orhidee Perlă 

• să aibă un acord activ de participare la Programul de Stimulare Drumul spre Succes. Programul de 

mașini de lux (sau alt contract de loialitate). 

• să aveți un site web activ pentru parteneri de afaceri 

→ Pentru a vă califica pentru un zbor acordat de FM WORLD, participați la un program de stimulare 

special dedicat (informații de mai jos) 

INVITAȚIILE DUBLE împreună cu costurile de zbor acoperite de FM World vor fi acordate liderilor care pe 

parcursul calificărilor de 10 luni îndeplinesc condițiile lor specifice nivelului: 

Orhidee de Aur 

• cel puțin de cinci ori atinge nivelul unei Orhidee de Aur (sau mai mare) 

• după primele atingeri a nivelului de Orhidee de Aur nu va scădea cu mai mult de un nivel, nu mai mic 

de nivelul Orhidee Amarant 



• după închiderea calificării în iulie 2021 nu va scădea până în noiembrie 2021 cu mai mult de un nivel, 

nu mai mic de nivelul Orhideei Amarant 

• să aibă un acord activ de participare la programul Expeditia de Cunoastere, Carmotion (sau alt contract 

de loialitate). 

• să aveți un site web activ pentru parteneri de afaceri 

 

➔ Invitația include bilete de avion 

Orhidee de Diamant 

• cel puțin de patru ori atinge nivelul unei Orhidee Diamant (sau mai mare) 

• după prima realizare a nivelului Orhidee de Diamant nu va scădea cu mai mult de un nivel, nu mai mic 

de nivelul Orhidee de Aur 

• după închiderea calificării în iulie 2021 nu va scădea până în noiembrie 2021 cu mai mult de un nivel, 

nu mai mic de nivelul Orchidee de Aur 

• să aibă un acord activ de participare la programul Expeditia de Cunoastere. Programul de 

Carmotion(sau alt contract de loialitate). 

• să aveți un site web activ pentru parteneri de afaceri 

 

➔ Invitația include bilete de avion 

Liderul celui de al treilea Plan de Marketing 

• va atinge cel puțin o dată nivelul oricărei stele din cel de-al treilea Plan de Marketing 

• după prima realizare a unei Star Club nu va scădea cu mai mult de un nivel 

• după închiderea calificării în iulie 2021 nu va scădea până în noiembrie 2021 cu mai mult de un nivel 

• să aibă un acord activ de participare la Programul de Expeditia de Cunoastere. Programul de 

Crmotion(sau alt contract de loialitate). 

• un site web activ pentru parteneri de afaceri 

 

➔ Invitația include bilete de avion 

REGULI DE CALIFICARE 



Tabelul menționat mai jos prezintă regulile pentru acordarea invitațiilor simple și duble. 

TIP DE INVITAȚIE NIVEL DE PLAN DE MARKETING Număr de niveluri de eficacitate repetări 

din iulie 2020 

până în noiembrie 2021 

Un singur Plan de Marketing + Orhidee Perlă 6 

Dublu Orhidee Perlă 8 

 Orhidee Amarant 7 

Orhidee de Aur 5 

Orhidee de Diamant 4 

Star Club 1 

 

IMPORTANT! La evenimentul aniversar poate participa doar un partener de afaceri care a obținut dreptul 

de a participa la acesta în conformitate cu regulile prezentate, cu toate acestea, partenerul de afaceri nu 

trebuie să transfere acest drept unei alte entități. 

Fiecare sucursală trebuie să își creeze propriul program de stimulare, care va ajuta la sponsorizarea unui 

zbor către Australia. Mai jos veți găsi un exemplu de program creat în FM World Polonia, FM World 

Distribution și FM World Germania pentru a sponsoriza zborurile pentru partenerii de afaceri care se află 

la nivelul Orhidee Perlă și Orhidee Amarant (bilet simplu sau dublu). 

CONDIȚII PENTRU UN ZBOR GRATUIT PENTRU ORHIDELE PERLE ȘI AMARANT FM WORLD POLONIA, FM 

WORLD DISTRIBUTION ȘI FM WORLD GERMANIA  

În filiala FM WORLD Polonia, costurile zborului către Australia pentru partenerii de afaceri calificați de la 

nivelul Orhidee Perlă și Orhidee Amarant vor fi suportate de această filială după îndeplinirea condițiilor 

de mai jos. 

INVITAȚIE UNICĂ 

Un zbor gratuit va fi oferit liderilor care: 

• îndeplinesc calificările de la nivelul de eficiență Orhidee Perlă în orice lună de pe durata sa și vor deveni 

laureați al programului de stimulare „Welcome Home”, realizând MEGABONUS de 5 ori 

 

SAU 



• îndeplinesc calificările de la nivelul de eficiență Orhidee Amarant în orice lună de pe durata sa și vor 

deveni laureați al programului de stimulare „Welcome Home”, realizând MEGABONUS de 4 ori 

INVITAȚIE DUBLĂ 

Un zbor gratuit va fi oferit liderilor care: 

• îndeplinesc calificările de la nivelul de eficiență al orhideei Pearl în orice lună de pe durata sa și vor 

deveni laureați al programului de stimulare „Welcome Home”, realizând MEGABONUS de 7 ori 

SAU 

• îndeplinesc calificările de la nivelul de eficiență al orhideei Amaranth în orice lună de pe durata sa și vor 

deveni laureați al programului de stimulare „Welcome Home”, realizând MEGABONUS de 6 ori 

Numărul de MEGABONUS atins în perioada de calificare 

BILETE DE ZBOR Orhidee Perlă și Orhidee Amarant 

Single 5 4 

Dublu 7 6 

 

MEGABONUS poate fi atins: 

 

• la nivelul de eficiență de 21%, Orhidee Perlă și Orhidee Amarant 

• în orice lună a perioadei de calificare 

• nu neapărat pe numărul din calificare 

FM WORLD poate refuza acordarea unui partener de afaceri dreptul la călătoria de 17 ani în cazul în 

care: 

a) există motive întemeiate să credem că partenerul de afaceri nu va obține rezultate bune în Rețeaua 

FM WORLD în viitor, în special, atunci când cifra de afaceri punctuală a partenerului de afaceri a scăzut 

comparativ cu cifra de afaceri punctuală din lunile de realizare și menținerea (repetarea) nivelului țintă 

sau încetarea acțiunilor efective care vizează dezvoltarea rețelei FM WORLD 

b) au participat la un training / întâlnire / convenție organizat de FM WORLD și au încălcat regulile de 

participare la acele evenimente sau s-au comportat în mod necorespunzător, în special într-un mod 

agresiv sau brut 

c) nu furnizează informații sau documente necesare organizării și participării la aniversare, de ex. nu 



aveți pașaport cu o dată de expirare mai târziu de șase luni de la data planificată de încheiere a 

aniversării 

 

DESCĂRCAȚI CALIFICĂRILE PENTRU A 17-A ANIVERSARE A LUMII FM ÎN FORMAT PDF 

____________________ 

Vă rugăm să rețineți că acesta nu este textul oficial al Regulamentului calificărilor. 

Calificările sunt exercitate în comun cu legislația general aplicabilă în Republica Polonia, iar limba oficială 

a regulamentelor este poloneza. Aceasta este o traducere a documentului oficial. În cazul unor 

discrepanțe între versiunile poloneze și engleze ale regulamentelor - va prevala versiunea poloneză. 

Organizatorul nu va fi răspunzător pentru orice concepție greșită, citire greșită sau pierdere în traducere. 

Fiecare Participant este eligibil să ceară FM World să ofere o explicație referitoare la prevederile 

Regulamentelor prezente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


