СЛАЙД 1
Ти хочеш змінити своє життя на краще? Хочеш мати роботу, яка приносить тобі
стабільний дохід, при цьому мати час на сім’ю, хобі, подорожі? Хочеш здійснити
свої фінансові та інші мрії? Все реально.
СЛАЙД 2
Компанія FM WORLD вже покращила якість життя сотні тисяч людей по всьому
світу. З 2004 року Компанія FM WORLD підкорює ринки якісною та
різноманітною продукцію, розвиває широку мережу дистриб’юторів та
здійснює мрії.
СЛАЙД 3
За 14 років своєї діяльності ми стали відомі в усьому світі, на всіх континентах і
увійшли до ТОР – 100 найбільш стабільних компаній світу. За цей час Компанія
була нагороджена багато чисельними нагородами за успішне ведення бізнесу
та за високу якість продукції.
СЛАЙД 4
В чому ж секрет успіху Компанії FM WORLD? А секрет нашого успіху в надійних
партнерах, з якими ми працюємо з початку заснування Компанії. Це Концерн
DROM Fragrances - відомий у світі розробник та виробник ароматичних есенцій,
які використовуються у парфумах найдорожчих брендів, а також завод
PERFAND, на якому виготовляються наші високоякісні парфуми.
СЛАЙД 5
PARFUMES: Парфуми – це основна складова нашого ароматного бізнесу. Саме з
парфумів і розпочався успіх Компанії FM WORLD. Зараз в нашому асортименті
нараховується понад 150 ароматів, за прототип для виробництва яких взяті
відомі брендові аромати. Вони містять високу концентрацію аромакомпозитиву
від 16 до 30%, представлені різними родинами ароматів. Також у нас є парфуми
з феромонами. З 2016 року в асортименті Компанії з’явилися і особливі
ексклюзивні аромати на натуральних дорогих компонентах – серія UTIQUE.
СЛАЙД 6
Парфуми - це головний напрямок в нашому асортименті. Окрім парфумів в
асортименті компанії є прекрасна косметика по догляду за шкірою та волоссям
(BEAUTY), розроблена з урахуваннями усіх потреб шкіри на основі професійних
формул з натуральними дієвими компонентами. Основна філософія цього

напрямку – зберегти природну красу, здоров’я та молодість шкіри. А
віднедавна в даному напрямку з’явилися унікальні продукти для догляду
UTIQUE – на основі спеціальних епігенетичних комплексів, які заміняють навіть
пластичну хірургію.
Створити неповторний модний образ та зробити якісний макіяж допоможе
декоративна косметика (MAKE UP), яка містить природні мінерали, пудру
напівдорогоцінного каміння та природні компоненти, тому дана косметика не
тільки забезпечує красивий make-up, а й професійно доглядає за шкірою. Тобто
косметика для макіяжу FM WORLD – це мінеральна декоративна косметика
нового покоління.
Особливою групою в нашому асортименті є товари для дому (HOME) – якісні
високоефективні абсолютно безпечні продукти для створення чистоти та
затишку в нашій оселі. Продукти розроблені таким чином, що для кожної деталі
інтер’єру і навіть екстер’єру пропонується особливий догляд.
Найкраще починати день з філіжанки смачної кави чи чаю Ауріль (AURILE). В
асортименті серії Ауріль натуральна смажена мелена кава, зелена кава,
ароматизована та функціональна кава, а також елітні сорти чаю. Найкращою
компанією для смачної кави будуть шоколадні цукерки. Ауріль - це прекрасний
початок ділової зустрічі.
В 2016 році в нашому асортименті з’явилась особлива група продуктів –
дієтичні добавки NUTRICODE (HEALTH & BEAUTY). Це спеціально розроблені
програми для відновлення та підтримання нормальної життєдіяльності
організму. Ці продукти є дуже актуальними в сучасному агресивному світі, де
постійні стреси, нездоровий спосіб життя, погіршення екологічних умов
існування послаблюють наш організм, знижують якість нашого життя.
СЛАЙД 7
Кожен із цих напрямків регулярно оновлюється і разом із новим сезонним
каталогом ми зустрічаємо нові цікаві та модні новинки.
Отже, асортимент FM WORLD дуже різноманітний – це понад 1000 продуктів
найвищої якості за доступною ціною, які задовольнять потреби будь-якого
навіть найбільш вибагливого клієнта.
Важливим є те, що всі наші продукти популярні цілий рік і користуються
попитом в усі сезони. З ним легко та приємно працювати, легко продавати і
легко будувати бізнес.

СЛАЙД 8
Що потрібно для того щоб користуватись якісним продуктом FM WORLD? Для
цього вам необхідно зареєструватись в Компанії FM WORLD. Це ви можете
зробити за допомогою нашого сайту або в нашому офісі. Зареєструватись вам
допоможе людина, яка познайомила вас із Компанією, яка в подальшому буде
вашим СПОНСОРОМ.
СЛАЙД 9
Коли ви зареєструєтесь, ви отримаєте свій особистий дистриб’юторський номер
та можливість обрати свій шлях в нашій Компанії.
1. Ви можете бути просто СПОЖИВАЧЕМ якісної продукції та економити при
цьому до 40% на кожному продукті.
2. Ви можете стати ДИСТРИБ’ЮТОРОМ Компанії та отримувати додатковий
дохід від продажу класної продукції своїм знайомим.
3. Найбільш амбіційні можуть стати БІЗНЕС-ПАРТНЕРАМИ Компанії, а
значить розвивати свій власний бізнес та отримувати такий дохід, який ви
собі заплануєте і над яким будете працювати.
СЛАЙД 10
Що потрібно, щоб стати успішним в Компанії FM WORLD і покращити якісь свого
життя?
1. Необхідно мати бажання змінюватись на краще.
2. Зареєструватись в Компанії FM WORLD та отримати дистриб’юторський
номер.
3. Скласти план дій з чіткою метою на кожному етапі.
4. Пройти навчання в тренерів Компанії та свого СПОНСОРА.
5. Почати змінювати своє життя.
І НЕ ПОТРІБНО НІЯКОГО СТАРТОВОГО КАПІТАЛУ!!!
СЛАЙД 11
Компанія FM WORLD має повний арсенал інструментів, необхідних для
успішного старту.
ЦЕ:
- Регулярні навчання по бізнесу та продукту
- Методичні матеріали

-

Якісний продукт
Мотивуючий маркетинг-план
Мотиваційні програми
Підтримка кожного бізнес-партнера.

СЛАЙД 12
FM WORLD – це світовий бренд з репутацією надійного бізнес-партнера. Ми
змінили життя сотні тисяч людей в усьому світі. Тепер твоя черга стати успішним
та щасливим.
СЛАЙД 13
Якщо ти хочеш бути серед успішних, подорожувати світом, знайомитись із
цікавими людьми, розвиватись, бути фінансово незалежним, забезпечити
майбутнє своїм дітям та отримувати задоволення від життя і від роботи –
РЕЄСТРУЙСЯ в FM WORLD.

