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Zapraszamy: 
poniedziałek-piątek, od 8:00 do 16:00

Szymon Gruszka 
Specjalizacja: Sprzedaż, Zarządzanie grupą, 
Rozwój kompetencji przywódczych 
tel. 727 920 209 
e-mail: s.gruszka@fmworld.com 

Łukasz Ogrodnik 
Specjalizacja: Szkolenia produktowe FM GROUP Mobile,
Wystąpienia publiczne, Sprzedaż
tel. 727 927 002 
e-mail: l.ogrodnik@fmgroupmobile.pl 

Małgorzata Serwa 
Specjalizacja: Szkolenia produktowe, Sprzedaż, 
Zarządzanie strukturą MLM 
tel. 727 920 251 
e-mail: m.serwa@fmworld.com 

Wojciech Łuka 
Specjalizacja: Sprzedaż, Plan Marketingowy, 
Szkolenia produktowe
tel. 727 920 256 
e-mail: w.luka@fmworld.com 
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Teraz przeczytaj Plan 
Marketingowy. Dowiesz 
się z niego, w jaki sposób 
punkty przysługujące  
za zamówienie przeliczane 
są na prowizje. Przeanalizuj 
podane przykłady struktur, 
wielkość ich sprzedaży 

i wysokość prowizji. Pomoże 
Ci to zrealizować Twoje cele.

Korzystając ze wskazówek  
z Planu Marketingowego 
oraz biorąc udział  
w szkoleniach, możesz wciąż 
rozwijać swoje umiejętności.
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Wyznacz sobie cele, 
do których wspólnie z nami 
będziesz dążyć. Zapisz je,  
by móc na nie spojrzeć  
i zastanowić się, czy  
są możliwe do realizacji,  
a Twoje działania zbliżają  
Cię do ich osiągnięcia.

Połącz swoje cele nie tylko 
z Planem Marketingowym, 
ale także z Programami 
Motywacyjnymi. Znajdziesz 
je na naszej stronie 
internetowej. One pomogą 
Ci wyznaczyć realne długo-  
i krótkoterminowe cele.
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Teraz ruszaj do boju. Zrób 
listę osób, do których 
możesz dotrzeć  
w pierwszych dniach Twojej 
pracy, zachęcając je do 
współpracy. 
Zastanów się, jakie są ich 

atuty. To pomoże  
Ci w usystematyzowaniu 
pracy w strukturze. Teraz 
ruszaj w teren, buduj 
swoją pozycję i codziennie 
dodawaj nowe nazwiska 
do swojej listy kontaktów.
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Jeśli chcesz kogoś 
zasponsorować, czyli 
dołączyć do swojej struktury, 
nie potrzebujesz dodatkowych 
dokumentów i formalności. 
Wystarczy, że powielisz te 
same czynności, jakie wykonał 
Twój Sponsor zapisując Cię 
do Klubu FM GROUP. Jedyną 
różnicą jest to, że teraz  
Ty na Umowie Dystrybutorskiej 
wpisujesz swój Numer 

Dystrybutora w lewym 
górnym rogu w rubryce 
„Numer Sponsora”, a kandydat 
podaje swoje dane, tak, jak  
Ty to zrobiłeś wcześniej.
Pamiętaj, że możesz także 
rejestrować nowe osoby 
on-line. Skorzystaj wtedy 
z formularza na naszej 
stronie internetowej: 
rejestracja.perfumy.fm.

UMOWA DYSTRYBUTORSKA (Wniosek o przyjęcie do Klubu FM GROUP)

Numer Sponsora

Imię i nazwisko albo nazwa/firma* prowadzonej działalności gospodarczej, jeśli Sponsor prowadzi działalność gospodarczą

Podpis Sponsora

Umowa Dystrybutorska (o uczestnictwo w Sieci Sprzedaży FM GROUP)
1. Informacja o Dystrybutorze

Nazwisko Dystrybutora

Imię Dystrybutora

Seria i nr dowodu osobistego/paszportu*

Numer Startera

Numer kandydata

NIP

PL

Pełny adres zamieszkania: miejscowość, kod pocztowy, ulica, numer domu/mieszkania*

Adres do korespondencji, jeśli jest inny niż adres zamieszkania

Numer telefonu stacjonarnego Numer telefonu komórkowego Adres e-mail

Nazwa/firma* prowadzonej działalności gospodarczej, jeżeli Dystrybutor prowadzi działalność gospodarczą

Pełny adres firmy: miejscowość, kod pocztowy, ulica, numer domu/mieszkania*

Numer rachunku bankowego i nazwa banku
Jest/ nie jest     płatnikiem VAT

Miejscowość i data

Miejscowość i data

* niepotrzebne skreślić

Podpis Dystrybutora

Podpis przedstawiciela FM GROUP Polska i pieczęć firmowa

Rekomenduję kandydata na Członka Klubu FM GROUP

Numer PESEL

tak/ nie

7. Działając w imieniu i na rzecz/z upoważnienia* FM GROUP Polska oświadczam, że FM GROUP Polska akceptuje zgłoszoną kandydaturę na Członka Klubu FM GROUP i przyjmuje Dystrybutora w poczet Członków Klubu FM GROUP 
    na warunkach określonych w niniejszej umowie, Planie marketingowym i Regulaminie Członka Klubu FM GROUP.

2. Dystrybutor oświadcza że:
wstępuje do Klubu FM GROUP i wyraża wolę uczestnictwa w nim na warunkach określonych w Planie marketingowym i Regulaminie Członka Klubu FM GROUP,
otrzymał egzemplarz Planu marketingowego i Regulaminu Członka Klubu FM GROUP oraz zapoznał się z ich treścią, którą w całości akceptuje.

3. Dystrybutor zobowiazuje się w okresie trwania członkostwa w Klubie FM GROUP przestrzegać postanowień Planu marketingowego oraz Regulaminu Członka Klubu FM GROUP.
4. Dystrybutor wyraża zgodę na przetwarzanie i udostępnianie jego danych osobowych ze zbioru danych osobowych FM GROUP Polska oraz FM GROUP World zgodnie z postanowieniami Regulaminu Członka Klubu FM GROUP.

5. Dystrybutor wyraża zgodę na ujawnienie przez FM GROUP Polska jego danych osobowych na stronie internetowej Sieci dostępniej dla innych uczestników Sieci Sprzedaży. W przypadku 
    braku zgody, na stronie internetowej Sieci Dystrybutor będzie występował tylko pod nadanym mu Numerem Dystrybutora.

Data wypełnienia Wniosku o przyjęcie do Klubu FM GROUP (dd-mm-rrrr) 

6. Dystrybutor  oświadcza, iż będzie posiadał jedynie status Odbiorcy oraz że będzie dokonywał zakupów Produktów FM GROUP wyłącznie na własne potrzeby oraz nie będzie prowadził 
    działalności gospodarczej polegającej na sprzedaży bezpośredniej  Produktów FM GROUP oraz świadczeniu usług reklamy sieci i znaku FM GROUP, jak również nie będzie świadczył 
    usług reklamy sieci i znaku FM GROUP na podstawie umowy zlecenia.

tak/ nie
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Na pewno zastanawiasz się, w jaki sposób i kiedy możesz zacząć działać i zarabiać. 
Odpowiedź jest prostsza, niż myślisz – zacznij już teraz, w tej chwili! Nie trać czasu.

Na kolejnych stronach znajdziesz kilka wskazówek, które przygotowaliśmy, 
by ułatwić Ci pracę. Tylko dziesięć prostych kroków dzieli Cię od sukcesu.

kroków
do sukcesu
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Przed Tobą znajduje się Twój 
Starter. Otwórz go. Zauważ, 
że oprócz próbek zapachów, 
które stanowią Twój warsztat 
pracy, znajdują się tam również 
Plan Marketingowy, Katalog 
produktów perfumeryjnych, 
Katalog FM GROUP MAKE UP, 
Katalog FM GROUP FOR 
HOME, Przewodnik po 
ekskluzywnych zapachach 
FM, Przewodnik FM GROUP 
Mobile oraz płyta DVD. 
Uważnie przestudiuj 
prospekty i zapoznaj się  
z ofertą. Wiedza, którą z nich 
uzyskasz, będzie kluczowa 
dla Twojej pracy. Teraz 

zwróć uwagę na próbki 
zapachów w Starterze. 
Każda z fiolek ma określony 
kolor. Czerwony oznacza,  
że próbka zawiera zapach  
z Kolekcji Klasycznej 
damskiej. Niebieski oznacza 
zapach Klasyczny męski. 
Kolor złoty to zapach 
Luksusowy damski,  
a srebrny – Luksusowy 
męski. Taki podział próbek 
pomoże Ci w szybkim 
wyborze produktów 
perfumeryjnych i pokaże,  
że jesteś prawdziwym 
znawcą zapachów…
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Teraz obejrzyj filmy 
szkoleniowy i korporacyjny 
dołączone do Startera na 
płycie DVD. Filmy te pozwolą 
Ci zrozumieć ideę Twojej 
pracy oraz zapoznać się bliżej 
z firmą FM GROUP. Dowiesz 
się z nich, jak zaczęła się 
przygoda z produktami  
FM GROUP oraz poznasz  

kilku liderów sprzedaży, 
którzy osiągnęli niesamowity 
sukces w branży MLM.  
W przejrzysty sposób 
wytłumaczony jest tam także 
Plan Marketingowy, którego 
zrozumienie pozwoli Ci na 
osiągnięcie sukcesu.
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Przystępując do Klubu  
FM GROUP otrzymałeś 
prywatne Konto 
Dystrybutorskie. Zwróć 
uwagę na Numer 
Dystrybutorski, znajdujący 
się w prawym górnym rogu 
Umowy Dystrybutorskiej 

(numer kandydata). Jest to 
Twój numer identyfikacyjny, 
dzięki któremu możesz 
składać zamówienia oraz 
rozwijać swoją strukturę. 
Najlepiej mieć go zawsze 
przy sobie, więc zapisz go  
np. w swoim telefonie.

UMOWA DYSTRYBUTORSKA (Wniosek o przyjęcie do Klubu FM GROUP)

Numer Sponsora

Imię i nazwisko albo nazwa/firma* prowadzonej działalności gospodarczej, jeśli Sponsor prowadzi działalność gospodarczą

Podpis Sponsora

Umowa Dystrybutorska (o uczestnictwo w Sieci Sprzedaży FM GROUP)
1. Informacja o Dystrybutorze

Nazwisko Dystrybutora

Imię Dystrybutora

Seria i nr dowodu osobistego/paszportu*

Numer Startera

Numer kandydata

NIP

PL

Pełny adres zamieszkania: miejscowość, kod pocztowy, ulica, numer domu/mieszkania*

Adres do korespondencji, jeśli jest inny niż adres zamieszkania

Numer telefonu stacjonarnego Numer telefonu komórkowego Adres e-mail

Nazwa/firma* prowadzonej działalności gospodarczej, jeżeli Dystrybutor prowadzi działalność gospodarczą

Pełny adres firmy: miejscowość, kod pocztowy, ulica, numer domu/mieszkania*

Numer rachunku bankowego i nazwa banku
Jest/ nie jest     płatnikiem VAT

Miejscowość i data

Miejscowość i data

* niepotrzebne skreślić

Podpis Dystrybutora

Podpis przedstawiciela FM GROUP Polska i pieczęć firmowa

Rekomenduję kandydata na Członka Klubu FM GROUP

Numer PESEL

tak/ nie

7. Działając w imieniu i na rzecz/z upoważnienia* FM GROUP Polska oświadczam, że FM GROUP Polska akceptuje zgłoszoną kandydaturę na Członka Klubu FM GROUP i przyjmuje Dystrybutora w poczet Członków Klubu FM GROUP 
    na warunkach określonych w niniejszej umowie, Planie marketingowym i Regulaminie Członka Klubu FM GROUP.

2. Dystrybutor oświadcza że:
wstępuje do Klubu FM GROUP i wyraża wolę uczestnictwa w nim na warunkach określonych w Planie marketingowym i Regulaminie Członka Klubu FM GROUP,
otrzymał egzemplarz Planu marketingowego i Regulaminu Członka Klubu FM GROUP oraz zapoznał się z ich treścią, którą w całości akceptuje.

3. Dystrybutor zobowiazuje się w okresie trwania członkostwa w Klubie FM GROUP przestrzegać postanowień Planu marketingowego oraz Regulaminu Członka Klubu FM GROUP.
4. Dystrybutor wyraża zgodę na przetwarzanie i udostępnianie jego danych osobowych ze zbioru danych osobowych FM GROUP Polska oraz FM GROUP World zgodnie z postanowieniami Regulaminu Członka Klubu FM GROUP.

5. Dystrybutor wyraża zgodę na ujawnienie przez FM GROUP Polska jego danych osobowych na stronie internetowej Sieci dostępniej dla innych uczestników Sieci Sprzedaży. W przypadku 
    braku zgody, na stronie internetowej Sieci Dystrybutor będzie występował tylko pod nadanym mu Numerem Dystrybutora.

Data wypełnienia Wniosku o przyjęcie do Klubu FM GROUP (dd-mm-rrrr) 

6. Dystrybutor  oświadcza, iż będzie posiadał jedynie status Odbiorcy oraz że będzie dokonywał zakupów Produktów FM GROUP wyłącznie na własne potrzeby oraz nie będzie prowadził 
    działalności gospodarczej polegającej na sprzedaży bezpośredniej  Produktów FM GROUP oraz świadczeniu usług reklamy sieci i znaku FM GROUP, jak również nie będzie świadczył 
    usług reklamy sieci i znaku FM GROUP na podstawie umowy zlecenia.

tak/ nie
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Nieocenionym źródłem 
informacji będzie także 
firmowa strona internetowa: 
www.fmgroup.pl.
Możesz znaleźć na niej 
interesujące Cię informacje 
dotyczące produktów, 
programów motywacyjnych 
oraz wydarzeń firmowych 
zarówno w oddziale 
polskim, jak i w oddziałach 
na świecie.  
By w pełni skorzystać ze 
strony, potrzebujesz jednak 
indywidualnego hasła 
(loginem jest Twój Numer 
Dystrybutora). Jeśli podałeś 
swój adres e-mail na umowie, 
jednorazowe hasło zostanie 
do Ciebie przesłane drogą 
elektroniczną.  W innym 
przypadku skontaktuj się 

z Działem Zamówień
(tel. (71) 327 00 00, 
kom. 727 920 013-18) 
i poproś o wygenerowanie 
dla Ciebie jednorazowego 
hasła dostępu. Umożliwi  
Ci ono stworzenie własnego  
indywidualnego hasła. 
Zanim otrzymasz hasło, 
pracownik działu zada 
Ci parę pytań, w celu 
potwierdzenia Twojej 
tożsamości. 
Zapraszamy Cię także na 
naszą firmową stronę na 
portalu społecznościowym 
Facebook. Wejdź na 
www.facebook.com/
FMGroupPolska i dołącz 
do grona naszych fanów!
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sklep internetow
y

Następnie zaloguj się 
na stronie internetowej, 
wpisując w odpowiednim 
miejscu login i hasło.  
Po zalogowaniu uzyskasz 
dostęp do Sklepu 
Internetowego, 
za pośrednictwem którego 
możesz dokonywać 
interesujących Cię zakupów. 
Rozszerzona zostanie także 
liczba informacji na temat 
wydarzeń w FM GROUP. 

Uzyskasz również dostęp  
do podglądu swojej 
struktury (tzw. Drzewko). 
Dzięki temu możesz śledzić 
jej wzrost i obroty oraz 
odpowiednio nią zarządzać. 

Jeśli chcesz otrzymywać 
informacje o firmie 
bezpośrednio na swoją 
skrzynkę pocztową, zapisz 
się na nasz bezpłatny 
firmowy newsletter.
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Teraz dokonaj pierwszego 
zamówienia:

1. Podaj kod produktu 
zgodnie z katalogiem.

2. Podaj swój Numer 
Dystrybutora i dane 
teleadresowe.

3. Swoją przesyłkę 
otrzymasz w ciągu trzech 
dni roboczych; dostarczy ją 
firma kurierska GLS.

Zamówienia można składać: 

TELEFONICZNIE: 
(71) 327 00 00 

FAXEM: 
(71) 327 00 53-54

POCZTĄ ELEKTRONICZNĄ: 
zamowienia@perfumy.fm

PRZEZ SKLEP 
INTERNETOWY: 
sklep.perfumy.fm

Jeśli nie chcesz ponosić 
kosztów wysyłki, wystarczy, 
że Twoje zamówienie 
osiągnie minimalną wartość 
punktową 183,6 pkt. 


