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EXTRA BONUS 500 €
Fast track:

• in 10 maanden van 9-12% naar 21%*
• in 8 maanden van 15% naar 21%*
• in 5 maanden van 18% naar 21%*
• in 5 maanden van 21% naar modelstructuur

TARGET VOORWAARDEN

MERCEDES
PROGRAMMA

modelstructuur is 6 lijnen met de zwakste lijn min 5000 pnt en de 
groepspunten zijn minstens gelijk aan de groepspunten in september 2016

21%

21%

21%

WELCOME HOME
SUPER BONUS: 500 €

(iedere maand) 

* modelstructuur is 6 lijnen met de zwakste  
   lijn min 5000 pnt en de groepspunten  
   zijn minstens gelijk aan de groepspunten  
   in september 2016

WELCOME HOME
Begin: 1 januari 2017 / Einde: 30 november 2017



Voor elke maand waarin je een modelstructuur van 21% hebt, zullen wij je de welcome home bonus 
betalen van maximaal 500 euro. Hoe zou jij dit geld uitgeven? Je kan dit geld besteden aan wat je 
maar wilt, of het nu is om de huur te betalen, vakantie, huishoudelijke producten, etc…. Wij geloven 
erin dat je dit geld goed zult besteden. Oops…. heb je deze maand niet kunnen voldoen aan de 
gestelde criteria, geen paniek u ligt er niet uit, volgende maand heeft u gewoon weer de kans om 
te kwalificeren.

Als je Pearl of Amarant Orchid bent pas je jouw structuur aan naar de modelstructuur van 6 lijnen 
met in de zwakste lijn 5000 pnt en de groepspunten moeten ten minste gelijk zijn aan de basismaand 
(september 2016), is dit het geval? Dan ontvang je van ons ook de welcome home bonus. Zodra 
je aan de voorwaarden van de welcome home bonus voldoet, zullen wij maximaal 2x de commissie 
verdubbelen op ieder level van de levels 12% tot en met 18% . Hoe verdubbelen wij? Wij verdubbelen 
het bedrag x2 wat je eigenlijk zou krijgen, niemand uitgezonderd! Als je snel een modelstructuur van 
21% bouwt, dan krijg je als erkenning van ons 1x 500 euro extra. 

Verdien elke 
maand 500 

euro extra met 
Welcome Home 

Superbonus! 
Verdien 1x 500 

euro met de Fast 
Track Bonus!

Vanaf 100pp 
kan je al een 

geschenk 
toevoegen aan 

je bestelling met 
de Puntomania 

incentive. 

Een Mercedes 
betaald door FM 

WORLD? Dat 
kan... Supergemakkelijke 

regels en tools
om je team sterk

en snel uit te
bouwen! 

Hoe te bouwen?
• Minimaal 6 downlines
• Als je 12% bent met 3 downlines, versterk dan jouw structuur naar de modelstructuur van 6 

lijnen met in de zwakste lijn min 600 pnt en je krijgt alsnog de dubbele provisie.
• Zorg ervoor dat de mensen waar je mee werkt in jouw team hun structuur bouwen volgens de 

modelstructuur om de maximale provisie te verdienen.
• 80% van de punten moet komen uit NL en/of BE
• Basismaand is september 2016

b e . f m w o r l d . c o m   /   n l . f m w o r l d . c o m


