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Wij belonen je voor elke nieuwe positie die je voor het eerst in je FM World-carrière bereikt!



QUALIFICATIONS FOR THE 17TH ANNIVERSARY OF FM WORLD

We houden van paradijselijke stranden en de blauwe kleur van de oceaan, 
daarom vieren we onze 17e verjaardag op Hamilton Island, gelegen in het hart 
van het Great Barrier Reef. Het is het grootste bouwwerk ter wereld, gezien 
vanuit de ruimte, dat zich uitstrekt langs de noordoostelijke kustlijn van 
Australië, gevormd door levende organismen. We zijn enorm opgewonden 
dat dit de plek is die we in de nabije toekomst zullen bezoeken om nog een 
jaar samen te vieren! Lees wat je moet doen om met ons mee te gaan ...

Dankzij de nieuwe kwalificatieregels zullen er dit keer meer van ons van 
de reis kunnen genieten!

• GEEN BASISMAAND! - alleen de levels die in de betreffende periode 
zijn behaald, tellen mee voor dit programma - de levels eerder behaald 
hebben geen invloed op het resultaat van de kwalificaties.

• KWALIFICATIE VANAF EEN HOGER NUMMER! - het nummer met de 
hoogst behaalde kwalificatie zal weerhouden worden, in tegenstelling tot 
voorheen, wanneer alleen rekening werd gehouden met de prestaties op 
uw hoofdnummer.

• LANGE KWALIFICATIEPERIODE – Business Partners hebben tien maanden 
voor het behalen van deze kwalificaties.

Uitnodigingen →

De uitnodigingen voor één of twee personen betreffen een vijfdaags verblijf 
in Australië. De terugbetaling van vliegtickets is afhankelijk van het voldoen 
aan specifieke voorwaarden, d.w.z. kwalificatie van ten minste het Golden 
Orchid Level. Voor lagere niveaus moet aan aanvullende voorwaarden worden 
voldaan door deel te nemen aan een speciaal incentiveprogramma (voor 
Pearl en Amaranth Orchids).
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Kwalificatieregels
In onderstaande tabel staan de regels voor het toekennen van enkele en 
dubbele uitnodigingen.

Invitation type Marketing Plan Level Number of Effectiveness Levels 
repetitions from October 2020  

until July 2021

Single 1st Marketing Plan  
+ Pearl Orchid

6

Double

Pearl Orchid 8

Amaranth Orchid 7

Golden Orchid 5

Diamond Orchid 4

Star Club 1

BELANGRIJK! Aan het Gala event kan alleen worden deelgenomen door 
een Business Partner die het recht heeft verworven om eraan deel te nemen 
volgens de gepresenteerde regels, maar de Business Partner kan dit recht niet 
overdragen aan een andere entiteit.

ENKELE UITNODIGING worden toegekend aan Business Partners van 
het marketingplan en op het level van Pearl Orchid, die gedurende de 10 
maanden van kwalificatie:

Pearl Orchids
• minstens 6 keer het level van Pearl Orchid of hoger behalen
• na het eerste keer behalen van het Pearl Orchid Level niet meer dan één 

level terugvallen (niet lager dan Golden Magnolia 21%)
• na het sluiten van de kwalificatie in juli 2021 en voor november 2021 niet 

meer dan één level terugvallen (niet lager dan het niveau van Golden 
Magnolia 21%)

• een actieve overeenkomst hebben in de vorm van een loyaliteitscontract
• een actieve Business Partner-website hebben

→ Om in aanmerking te komen voor een vlucht vergoed door FM WORLD Benelux, 
neem je deel aan een speciaal incentiveprogramma (informatie hieronder)
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Dubbele uitnodigingen zullen worden toegekend aan de Business Partners 
die gedurende 10 maanden kwalificaties voldoen aan de volgende 
specifieke voorwaarden:

Pearl Orchids
• minstens 8 keer het level van Pearl Orchid of hoger behalen
• na het eerste keer behalen van het Pearl Orchid Level niet meer dan één 

level terugvallen (niet lager dan Golden Magnolia 21%)
• na het sluiten van de kwalificatie in juli 2021 en voor november 2021 niet 

meer dan één level terugvallen (niet lager dan het niveau van Golden 
Magnolia 21%)

• een actieve overeenkomst hebben in de vorm van een loyaliteitscontract
• een actieve Business Partner-website hebben

→ Om in aanmerking te komen voor een vlucht vergoed door FM WORLD 
Benelux, neem je deel aan een speciaal incentiveprogramma (informatie 
hieronder)

Amaranth Orchids
• minstens 7 keer het level van Amaranth Orchid of hoger behalen
• na het eerste keer behalen van het Amaranth Orchid Level niet meer dan 

één level terugvallen (niet lager dan Pearl Orchid)
• na het sluiten van de kwalificatie in juli 2021 en voor november 2021 niet 

meer dan één level terugvallen (niet lager dan Pearl Orchid)
• een actieve overeenkomst hebben in de vorm van een loyaliteitscontract
• een actieve Business Partner-website hebben

→ Om in aanmerking te komen voor een vlucht vergoed door FM WORLD 
Benelux, neem je deel aan een speciaal incentiveprogramma (informatie 
hieronder)
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DUBBELE UITNODIGINGEN samen met de vluchtkosten die door FM World 
worden gedekt, zullen worden toegekend aan de Business Partners die 
gedurende 10 maanden kwalificaties voldoen aan de volgende specifieke 
voorwaarden:

Golden Orchids
• minstens 5 keer het level van Golden Orchid of hoger behalen
• na de eerste keer behalen van het Golden Orchid Level niet meer dan één 

level terugvallen (niet lager dan Amaranth Orchid)
• na het sluiten van de kwalificatie in juli 2021 en voor november 2021 niet 

meer dan één level terugvallen (niet lager dan Amaranth Orchid)
• een actieve overeenkomst hebben in de vorm van een loyaliteitscontract
• een actieve Business Partner-website hebben

→ de uitnodiging is inclusief vliegticket

Diamond Orchids 
• minstens 4 keer het level van Diamond Orchid of hoger behalen
• na de eerste keer behalen van het Diamond Orchid Level niet meer dan 

één level terugvallen (niet lager dan Golden Orchid)
• na het sluiten van de kwalificatie in juli 2021 en voor november 2021 niet 

meer dan één level terugvallen (niet lager dan Golden Orchid)
• een actieve overeenkomst hebben in de vorm van een loyaliteitscontract
• een actieve Business Partner-website hebben

→ de uitnodiging is inclusief vliegticket

3rd Marketing Plan Leaders 
• minstens 1 keer een level behalen van het 3rd Marketing Plan
• na de eerste keer behalen van de Star Club niet meer dan één level 

terugvallen
• na het sluiten van de kwalificatie in juli 2021 en voor november 2021 niet 

meer dan één level terugvallen
• een actieve overeenkomst hebben in de vorm van een loyaliteitscontract
• een actieve Business Partner-website hebben

→ de uitnodiging is inclusief vliegticket
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VOORWAARDEN VOOR GRATIS VLUCHTEN VOOR DE PEARL- EN AMARANTH 
ORCHIDS VAN FM WORLD BENELUX

FM WORLD Benelux vergoedt de kosten van een vlucht naar Australië 
voor de Business Partners gekwalificeerd op de levels van Pearl Orchid en 
Amaranth Orchid nadat aan de onderstaande voorwaarden is voldaan. 

ENKELE UITNODIGING
Een gratis vlucht wordt verstrekt aan de Business Partners die:

• voldoen aan kwalificaties van het Pearl Orchid level en zich minimaal 
5 keer kwalificeren voor de Super Bonus uit het “Double Commission” 
programma 
 
OF 

• voldoen aan kwalificaties van het Amaranth Orchid level en zich 
minimaal 4 keer kwalificeren voor de Super Bonus uit het “Double 
Commission” programma

DUBBELE UITNODIGINGEN
Een gratis vlucht wordt verstrekt aan de Business Partners die: 

• voldoen aan kwalificaties van het Pearl Orchid level en zich minimaal 
7 keer kwalificeren voor de Super Bonus uit het “Double Commission” 
programma 
 
OF 

• voldoen aan kwalificaties van het Amaranth Orchid level en zich 
minimaal 6 keer kwalificeren voor de Super Bonus uit het “Double 
Commission” programma
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Aantal keer behalen Super Bonus

Vlucht Pearl Orchid Amaranth Orchid

Enkel 5 4

Dubbel 7 6



Super Bonus kan worden behaald:

• op het 21% level, Pearl Orchid en Amaranth Orchid
• in elke maand van de kwalificatieperiode

niet noodzakelijk op het nummer van kwalificatie (mag dus ook op een 
additioneel nummer worden behaald)

FM WORLD kan een Business Partner weigeren voor de 17th Anniversary trip in de volgende 
gevallen:

a) er redelijke gronden zijn om aan te nemen dat de Business Partner in de toekomst geen 
goede resultaten zal behalen in het netwerk van FM WORLD, in het bijzonder wanneer 
de puntenomzet van de zakenpartner daalde in vergelijking met de puntenomzet van de 
maanden waarin en het handhaven (herhalen) van het streefniveau of het stopzetten van 
daadwerkelijke acties gericht op de ontwikkeling van het FM WORLD Netwerk

b) ze hebben deelgenomen aan een training / bijeenkomst / conventie georganiseerd door 
FM WORLD en de regels voor deelname aan die evenementen geschonden of zich ongepast 
gedragen, met name op een agressieve of grove manier

c) ze geven geen informatie of documenten die nodig zijn om het jubileum te organiseren en 
eraan deel te nemen, bijv. geen paspoort hebben met een vervaldatum later dan zes maanden 
na de geplande einddatum van het jubileum, etc

____________________

Please notice, that this is not the official text of the Qualifications Regulations.

Qualifications are exercised jointly with generally applicable law in the Republic of Poland 
and the official language of Regulations is Polish. This is a translation of the official document. 
In case of any discrepancies between the Polish and English versions of the Regulations – the 
Polish version shall prevail. 

The organizer shall not be liable for any misconception, misreading, or loss in translation. Each 
Participant is eligible to ask FM World to provide an explanation pertaining to stipulations of 
Regulations hereto. 

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