
Let’s go  
to Maldives 

2020
Incentive voor nieuwe  

en bestaande Business Partners
1 april 2020 - 30 september 2020

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



Er is ieder jaar 1 evenement wat echt telt en dat is de officiële verjaardag van 
FM World! Dit jaar is dat de “16th Anniversary of FM World” en zal gehouden 
worden in oktober van dit jaar en plaatsvinden op de Malediven.

Voor deze officiële en altijd stijlvolle events zijn er ieder jaar weer opnieuw 
kwalificaties zodat alle Business Partners van over de gehele wereld gelijke 
kansen hebben om aanwezig te kunnen zijn. Kortom een event wat je niet wil 
en niet mag missen!

Waarom wij dit nu vertellen?

FM World Benelux heeft extra plaatsen weten te bemachtigen voor deze “16th 
Anniversary of FM World”. Zodat alle Business Partners uit de Benelux die zich 
nog niet hebben gekwalificeerd nog steeds een kans hebben om dat wel te 
doen.

Hoe jij kans kunt maken op één van deze plaatsen?
Je kunt op 2 manieren kwalificeren voor “16th Anniversary of FM World”

Let’s go to Maldives 2020
1 april 2020 - 30 september 2020



Optie 1
Schrijf in de periode van 1 april t/m 30 september 2020 150 nieuwe Business 
Partners in die in hun eerste 30 dagen minimaal voor 200 punten producten 
aankopen.

Als voorbeeld →

Je schrijft een nieuwe Business Partner in bij FM World Benelux op 15 mei. Dan 
heeft de nieuwe Business Partner vanaf deze datum 30 dagen de tijd om voor 
minimaal 200 punten aan producten aan te kopen.

Start datum Laatste dag

15 mei 13 juni

26 juni 25 juli

4 augustus 2 september

Uitzondering →

Business Partners die je bij FM World Benelux aansluit tussen 2 september en 
30 september hebben korter de tijd om de gevraagde min. 200 punten te 
doen. Dit incentive loopt namelijk tot en met 30/09/2020.

Start datum Laatste dag aantal dagen voor 200 punten

2 september 30 september 29

3 september 30 september 28

10 september 30 september 21

23 september 30 september 8

29 september 30 september 2

30 september 30 september 1

Top 2 Business Partners die minimaal aan bovenstaande eisen voldoen gaan 
geheel verzorgd naar de “16th Anniversary of FM World” die gehouden wordt 
op de Malediven. 

Let’s go to Maldives 2020
1 april 2020 - 30 september 2020



Optie 2
Bouw in de periode van 1 april t/m 30 september een nieuwe 21% Golden 
Magnolia lijn. Voor deze optie geldt een basis maand en deze basismaand is 
maart 2020. 

Basismaand?

Het level dat je hebt behaald in desbetreffende maand is het start level voor 
deze optie van kwalificatie. Ben je gestart na maart 2020 is de basismaand 
automatisch de maand van registratie.

Start level Te behalen 60/40 regel

3% 21% ja

6% 21% ja

Had je in de basismaand een level dat hoger was dan 6%? Dan kun je een 
aanvraag doen voor een additioneel nummer (extra nummer).

Heb je al een additioneel nummer wat niet hoger was dan 6% in de 
basismaand? Dan kun je dit nummer natuurlijk gewoon gebruiken.

Als voorbeeld →

Start level *Te behalen 60/40 regel

3% met 800 pnt. 21% of hoger ja

6% met 1.500 pnt. 21% of hoger ja

6% met 3.500 pnt. 21% of hoger ja

* 21% moet behaald worden en 1x bevestigd worden in de periode die staat voor deze optie.
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Regels en condities

1. Incentive voor nieuwe en bestaande Business Partners. 

2. Business Partners die werken op extra nummers kunnen deelnemen aan het programma 
volgens de regels van het programma. Punten verdiend op extra nummers worden niet 
verzameld voor het hoofdnummer.

3. Business Partners die werken met Business Partner nummers die zijn overgenomen op 
grond van het marketingplan zijn uitgesloten van deelname aan dit programma.

4. Tenminste 300 persoonlijke punten maandelijks moeten worden verzameld over de 
looptijd van dit incentive.

5. Bij optie 1 kijken we naar de recruiter nummer en niet naar de naam van het account.

6. Dit incentive kan maximaal 1x per Business Partner behaald worden.

7. De basismaand voor optie 2 van dit incentive is maart 2020.

8. Op deze incentive is de regel 60/40 van toepassing (sterkste downline mag niet meer dan 
60% zijn van het totaal aantal punten). 

9. Business Partner moet geregistreerd zijn in het systeem van FM World Benelux.

10. Voor optie 1 zijn Business Partners niet verplicht om de minimaal gevraagde 200 punten in 
één aankoop te kopen.

11. 30 september is voor optie 1 en 2 de laatste dag waarop Business Partners kunnen 
kwalificeren.

12. Deelname aan het programma betekent niet dat Business Partners worden uitgesloten 
van deelname aan andere Incentiveprogramma’s van FM World Benelux.

13. Dit Incentive is alleen geldig binnen de FM World Benelux Branche.

14. De uitnodiging voor de “16th Anniversary of FM World” is voor 1 persoon incl. reis en verblijf, 
additionele kosten zijn voor eigen rekening van de Business Partner.

15. Business Partner mag niet actief zijn in een ander netwerk. 

16. Prijswijzigingen en afwijkingen ten opzichte afbeeldingen voor behouden. 

17. FM World Benelux kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele druk- of zetfouten. 

Voor je deelneemt aan het incentive ”Let’s go to Maldives 2020” zorg dat 
je bekend bent met de regels en condities.

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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