




Станеш учасником цікавих майстер - 
класів від спеціальних спікерів 

Обмін безцінним досвідом у колі 
однодумців, бізнес-партнерів  

із усієї України та тематичний  
team-building 

Класний відпочинок серед 
мальовничої природи біля озер 

Смачний шашлик та круті розваги 
на ковбойській вечірці 

Незабутні враження та мега- 
мотивація тебе та твоєї команди 



Цього разу ми підготували 
для тебе щось особливе. 

- ти зможеш отримати професійну пораду та 
пройти короткий майстер клас  по продукту 

у мудреців племені  FM 
 

- на тебе чекає цікаве навчання по бізнесу та 
особистісному розвитку від спеціальних 

спікерів  
 

- ти отримаєш дієві рекомендації від 
успішних лідерів FM 

 
 

і ще... багато сюрпризів... 
А ми вміємо приємно дивувати. 

Це буде СУПЕР-КОРИСНО!  



Вже за традицією наш 
БІЗНЕС-ПІКНІК – це час для 

найкращого тімбілдінгу. 
І цього разу – на тебе чекає справжній 
пригодницький ВЕСТЕРН, адже ми на 

Дикому Заході. 
 

ХТО ПЕРШИМ ЗНАЙДЕ золоту жилу і 
стане багатим? 

 
КОВБОЇ проти ІНДІЙЦІВ! 

 
Хочеш бути в центрі подій? 



А ввечері після навчання та 
виснажливої боротьби за 

ЗОЛОТО якраз час відпочити... 
Наш FM-SALOON відкриває свої 

двері для тебе та твоїх друзів. 
Ми підготували для вас МЕГА-КРУТУ 

вечірку WESTERN з веселими 
ковбойськими конкурсами, 

шаленими забавами та кантрі-
дискотекою і звичайно ж смачний 

шашлик на природі... 
 

Все, щоб цей Дикий вечір на Дикому 
Заході залишився в твоїй пам’яті 

назавжди... 



БІЗНЕС-ПІКНІК на Чарівних 
Озерах наприкінці гарячого 
та водночас релаксуючого 
літа – це завжди новий 

заряд енергії та реальна 
мотивація до роботи для 
всієї команди FM WORLD 
А оскільки осінь та зима 

обіцяють бути дуже 
активними, нова порція 
підзарядки тобі та твоїй 

команді просто необхідна. 

ГАРАНТУЄМО 100% 
МОТИВАЦІЇ!!! 



Щоб відчути всю 
атмосферу Дикого 
Заходу ми рекомендуємо 
тобі дотримуватися 
наступного дресс - коду: 

ЖІНКИ: біла сукня 
кантрі, взуття та 

аксесуари зі шкіри 
відповідно тематиці 

 
ЧОЛОВІКИ: біла 

сорочка вільного крою 
та світлі штани  



Ковбойський варіант: 
ЧОЛОВІКИ: ковбойська шляпа 
/джинси з тасьмою / сорочка 
(однотона або у клітинку) поверх 
майки + хустка на шию. Для 
посилення ефекту можна додати 
ковбойські чоботи або схожі туфлі з 
пряжками/ кобуру 
 
ЖІНКИ: можна аналогічно 
чоловічому варіанту або замість 
джинсів джинсову спідницю, а 
також додати шкіряні браслети, 
чокери, сорочку зав’язати на животі. 
Або жінки можуть одягнути плаття + 
ковбойську шляпу + хустку на шию + 
ремінь ковбойський... 



Варіант для індіанців: 
ЧОЛОВІКИ: однотонна сорочка-
прямокутник з тасьмою, пояс, штани 
з тасьмою, мокасини, пір’їна, 
«племенний макіяж», а також 
прикраси на шию з пір’ям. 
 
ЖІНКИ: довге однотонне плаття-куб, 
прикраси з пір’ям, пір’їна у волосся. 
Замість пір’їн можна 
використовувати Сонячний 
Головний Убор. 
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