СЛАЙД 1
Ми розпочинаємо другу частину ШКОЛИ НОВАЧКА, присвячену
бізнесу та фінансовим можливостям, які пропонує Компанія FM
WORLD кожному із вас.
Отже, ШКОЛА НОВАЧКА. БІЗНЕС.
В цій частині ми познайомимось із Компанією FM WORLD через
призму бізнесу та ринкових вигод для кожного з вас, як наших
потенційних бізнес-партнерів.
СЛАЙД 2
Компанію FM WORLD було засновано в 2004 році Анжеєм
Травінським. Пізніше допомагати будувати успішну імперію FM
WORLD став син Анжея – Артур Травінський. Саме він є власником
Компанії FM WORLD сьогодні.
СЛАЙД 3
Центральний офіс Компанії знаходиться у Вроцлаві (Польща), а
логістичний центр та складські приміщення – за містом.
За 14 років FM WORLD стала популярною у всьому світі, де вже є
широка мережа дистриб’юторів. Зараз FM WORLD має______
офіційних представництв. Офіційне представництво Компанії FM
WORLD в Україні знаходиться у Львові, яке успішно працює на ринку
України вже 12 років.
СЛАЙД 4
За свою успішну роботу на світовому ринку Компанія FM WORLD
отримала чимало бізнесових нагород.
2010
FM WORLD - Газель Бізнесу
2011
2013
FM WORLD – Діамант Forbes 2013
2014-2015
FM WORLD – Національний Чемпіон 2014-2015
Конкурсу European Business Awards
2014
FM WORLD – Сертифікат «Довіра в бізнесі»
Та ми впевненні, що найцінніші нагороди та високі досягнення у нас з
вами ще попереду.
В чому секрет нашого успіху?

СЛАЙД 5
1. Широкий асортимент продукції, з якою ми детально
познайомились в першій частині ШКОЛИ НОВАЧКА. Вся
продукція виробляється на території Євросоюзу: частина на
власних виробничих потужностях, частина розміщується на
потужностях відомих світових виробників. В обох випадках,
наша продукція відповідає всім європейським та міжнародним
нормам якості, має міжнародні сертифікати якості та доступну
ціну.
СЛАЙД 6
2. Зручна адресна доставка товару з оплатою при отриманні. Ви
можете скористатись службою доставки «Нова пошта» або
«Міст-експрес», замовивши товар телефоном, електронною
поштою або Skype. А віднедавна у нас працює ще й інтернет магазин. Для безкоштовної доставки товару на склад необхідно
зробити замовлення на 250 ПВ, для адресної доставки – на 450
ПВ. Детальні умови замовлення та доставки є у нас на сайті.
СЛАЙД 7
3. Система дистрибуції продуктів шляхом МЛМ – що дозволяє
суттєво скоротити шлях якісного продукту від виробника до
споживача.
Чим же відрізняється МЛМ від класичної системи дистрибуції?
Класична система дистрибуції завжди обумовлена
додатковими витратами.
Продукт, перш, ніж його отримає клієнт, повинен пройти довгий
шлях: виробник повинен спочатку його розрекламувати, тоді він
потрапляє на склади і тільки потім йде на полиці магазинів. Крім
того, в магазинах потрібно платити персоналу та за оренду.
Звичайно, всі ці витрати додаються до ціни продукту, тому ціни в
магазинах настільки високі.
Ось чому Компанія FM WORLD вибрала економну і вигідну
форму дистрибуції, де товар потрапляє від виробника через нас,
дистриб'юторів, до клієнтів, і це називається багаторівневий

маркетинг (або МЛМ). Заощадженні таким чином гроші
інвестуються у виробництво продукції високої якості.
СЛАЙД 8
4. Класичний маркетинг – план, який гарантує стабільний дохід та
винагороду за продуктивну роботу кожному дистриб’ютору. Про
нього ми поговоримо вже згодом.
СЛАЙД 9
5. Міжнародна структура Компанії – дозволяє розвивати свій
бізнес в будь-якій точці Земної кулі, так як представництва
Компанії є на всіх континентах.
СЛАЙД 10
6. Родинний бізнес та можливість успадкувати досягнення своїх
батьків.
СЛАЙД 11
7. Професійне навчання від Компанії – будь-який дистриб’ютор
може пройти як індивідуальне, так і групове навчання в
професійних тренерів Компанії, прийняти участь в міжнародних
тренінгах за межами України. А при досягненні відповідного
рівня знань та вмінь і сам стати тренером, який покаже майстерклас на міжнародній сцені. Так, як це зробила наша Амарантова
Орхідея Вікторія Волчок .
При цьому, кожному, хто хоче стати успішним та досягнути в житті
нових висот, здійснити свої грандіозні плани та заповітні мрії
Компанія FM WORLD дає шанс і можливості розвиватись.
СЛАЙД 12
Які це можливості?
1. Можливість стати споживачем продукції FM WORLD.
Що для цього необхідно зробити?
НЕОБХІДНО: зареєструватись в Компанії FM WORLD.
Ви можете зареєструватись особисто в нашому українському
офісі, власноруч заповнюючи реєстраційну форму, або через

онлайн - реєстрацію на нашому сайті за ссилкою
http://fmgroup.lviv.ua/reg/
Вам необхідно провести реєстрацію за допомогою людини, яка
познайомила вас із Компанією. Це ваш СПОНСОР!
Вам не потрібно робити ніякого стартового внеску!!! Ви просто
купуєте продукцію для себе.
ВИГОДИ СПОЖИВАЧА:
- Економія сімейного бюджету до 40%.
- Якісний продукт за доступною ціною.
- Особистий консультант відповість на ваші запитання та
підбере необхідні продукти індивідуально для вас.
- SMS та e-mail розсилки інформуватимуть вас про останні
тенденції, про новинки і технології у світі краси та здоров’я
(тому обов’язково залишайте свої контактні дані при
реєстрації).
- Можливість протестувати будь-який продукт перед покупкою.
СЛАЙД 13
2.
Можливість бути дистриб’ютором Компанії FM WORLD.
На рівні ДИСТРИБ’ЮТОРА ви маєте можливість розповідати про
якісну продукцію своїм знайомим та рідним, а також продавати її
людям зі свого оточення.
Що для цього необхідно зробити?
НЕОБХІДНО: купувати продукцію FM WORLD за
дистриб’юторською ціною, а потім продавати її за роздрібною
ціною.
ВИГОДИ ДИСТРИБ’ЮТОРА:
- Додатковий дохід до 40% (на різниці між дистриб’юторською
та роздрібною ціною продукту)
ПРИКЛАД: дистриб’юторська ціна парфуму PURE 330 грн., а
продаєте ви його за роздрібною - 462 грн. Таким чином, на
одному флакончику парфумів ви заробляєте 132 грн.! Це
швидкі гроші, які легко заробити за 2 хвилини.

- Самостійне планування своїх доходів (коли і скільки ви хочете
додатково заробити) та свого часу (скільки часу ви щодня
можете приділити FM WORLD).
- Знижка на всю продукцію: ми можете скористатись будьякою акційною пропозицією, яка діє в Компанії.
- Навчання від Компанії – ви можете стати учасником
безкоштовних вебінарів, семінарів та інших заходів Компанії.
- Цінні подарунки та додаткові винагороди: за участь в
конкурсах та різних мотиваційних програмах.
СЛАЙД 14
Компанія пропонує різні мотиваційні програми, які дозволяють вам
зароблять додаткові бонуси, вигравати різні цінні подарунки (від
наборів продуктів до путівок на подорожі). Із постійно діючих
мотиваційних програм можна виділити наступні:
 Мотиваційна програма «АВТОБОНУС», де можете придбати авто
своєї мрії
 Мотиваційна програма «РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ», яка дає
можливість заробляти непогані суми та розвивати регіональні
команди, відкривати нові офіси.
 Мотиваційна програма « WELCOME HOME», виконуючи умови
якої ви можете придбати власне житло.
Є декілька програм, які постійно оновлюють чи змінюються. Головне,
що кожен може здійснити будь-яку свою мрію, використовуючи такий
бізнес-інструмент, як мотиваційна програма.
СЛАЙД 15
3. Можливість бути бізнес-партнером Компанії FM WORLD.
Інакше кажучи, Компанія надає вам можливість почати свій бізнес,
без стартового капіталу.
Що для цього необхідно зробити?
НЕОБХІДНО:
- Зареєструватись в Компанії FM WORLD як бізнес-партнер
(тобто придбати стартовий набір).
Що таке стартовий набір?
Стартовий набір – це:

 Набір пробників ароматів (за 950 грн – набір пробників 100
шт., за 1700 грн – набір пробників парфумів із 150 шт.)
 Набір літератури для роботи бізнес-партнера
 Диск з корисною інформацією (промо-ролики, ШКОЛА
НОВАЧКА, майстер-класи тощо)
 Реєстраційні набір, ручка, блокнот.
- Запрошувати нових осіб до співпраці
Відповідно, люди, яких ви запрошуєте до співпраці також мають
три можливості:
1. Бути споживачем
2. Бути дистриб’ютором
3. Бути бізнес-партнером
СЛАЙД 16
Які ж вигоди отримаєте ви, якщо оберете можливість №3?
ВИГОДИ БІЗНЕС-ПАРТНЕРА:
- Спрощена система побудови бізнесу (у порівнянні із
класичною схемою)
Давайте подивимося, як виглядають турботи класичного
підприємця:
• Пошук партнерів;
• Залучення грошових коштів (взяти кредит у банку або свій
початковий капітал);
• Оренда приміщень;
• Пошук працівників;
• Ведення бухгалтерського обліку;
• Транспортування;
• Складське господарство;
• Пошук клієнтів
• Витрати на оргтехніку та офісні меблі.
• Податкова інспекція
• Пожежна інспекція
• Захист прав споживачів.
А ось так виглядають турботи підприємця за схемою МЛМ,
тобто бізнес - партнера FM WORLD:
 Пошук партнерів;
 Пошук клієнтів;
 Розвиток бізнесу.

СЛАЙД 17
- Стабільний дохід відповідно маркетинг-плану Компанії.
Всім продуктам, які продає Компанія присвоєні пункти
вартості (ПВ).
ПРИКЛАД: флакон парфумів PURE - це 36 ПВ. А от уже
ексклюзивний нічний крем UTIQUE – 559 ПВ.
Залежно від того, скільки таких ПВ ви назбираєте протягом
місяця, ви отримаєте бонус від Компанії. Розмір бонусу
залежить від ваших особистих оборотів, які відповідно до
головно фінансового документу Компанії – МАРКЕТИНГПЛАНУ, відповідають певному рівню ефективності.
Рівень ефективності - це показник успішності роботи вашої
команди (структури), визначений за допомогою пунктів (ПВ),
набраних у даному місяці. Продаючи продукцію, ви досягаєте
одного з рівнів ефективності.
СЛАЙД 18
Які рівні ефективності існують в МАРКЕТИНГ-ПЛАНІ?
Маркетинг-план розділений на 3 частини:
1 Частина – КЛУБ МАГНОЛІЙ
2 Частина – КЛУБ ОРХІДЕЙ
3 Частина – КЛУБ ЗІРОК.
Зразу зрозуміти всі розрахунки кожної частини дуже складно
і це краще робити поступово досягаючи певного рівня.
Щоб вам легше було зрозуміти всю математику на
стартовому диску кожна частина маркетинг-плану
представлена у вигляді цікавого та доступного для розуміння
мультика.
СЛАЙД 19
Наведу декілька порівнянь в першій частині маркетинг-плану.
КЛУБ МАГНОЛІЙ:
Тут необхідно пройти рівні ефективності від 3% д 21%.
Якщо ви хочете досягти перший рівень ефективності 3%, за
місяць вам необхідно зібрати всього 300 пунктів. Це

приблизно 9 парфумів і тоді ви можете заробити приблизно
68 грн. – ваш бонус та 1000 грн від активних продажів.
Це звичайно не багато, але якщо ви хочете заробляти більше,
то для вас наступний рівень - це 6%. Щоб його досягти за
місяць необхідно зібрати 1200 пунктів. І велика перевага, що
в цьому бізнесі ви це можете зробити за допомогою
консультантів, адже набагато легше зробити 1200 пунктів,
запрошуючи нових осіб працювати в групі. На 6% вже
заробите від 540 до 4000 грн. на місяць.
Але для людей, які хочуть заробляти багато, є такі рівні як 9%,
12%, 15%, 18% і вершина на першому рівні маркетинг-плану
це 21%. Дистриб'ютори, які досягли цього рівня заробляють
від 47250 грн на місяць на групу.
Якщо ви досягнули рівня 21% у вас з’являється ще одна
можливість - ви отримуєте від Компанії автомобіль!
СЛАЙД 20
У 2 частині маркетинг-плану – ваші доходи суттєво
зростають до 345000 грн, якщо ви досягнете найвищого
рівня ефективності в даній частині – Діамантової Орхідеї.
В КЛУБІ ОРХІДЕЙ є можливість до гарантованого бонусу
отримати відсоток від світового обороту Компанії –
приблизно 1,5%.
СЛАЙД 21
В КЛУБІ ЗІРОК – ваш бізнес працює на вас – це частина від
світового обороту Компанії.
СЛАЙД 22
- Гнучкий графік роботи.
В бізнесі МЛМ ви самі визначаєте обсяг, час і місце своєї
діяльності. Все залежить від ваших фінансових та інших
потреб.

СЛАЙД 23

- Суміщення FM WORLD з іншою (основною) роботою.
Новачкові не потрібно «спалювати мости», поринаючи в нову
для нього справу. Однак, якщо ми дійсно хочете досягнути
успіху, хочете багато заробляти та мати велику команду, то
необхідно приділяти бізнесу МЛМ не менше 6-8 годин на
день.
СЛАЙД 24
- Самостійне планування і збільшення свого доходу.
Щоб зробити хорошу кар'єру в «звичайній» компанії, людина,
як правило, повинна п'ять років затратити на отримання
освіти, потім ще кілька років наполегливо працювати, стаючи
професіоналом. При цьому кар'єрний і, відповідно,
матеріальний ріст, обмежений кількістю керівних місць в
компанії.
У MLM успішну кар'єру можна зробити всього за один рік і,
починаючи з нуля, вийти на рівень доходу в 1000 у.о. на
місяць. Вершин кар'єри реально досягти за3 -4 роки, а там щомісячний дохід обчислюється вже зовсім іншими
цифрами. На вершині вистачає місця всім бажаючим.
Звичайно, зірками стають далеко не всі, за статистикою в
MLM великих успіхів досягає лише 10% людей, але,
погодьтеся, це теж непогано. І багато дистриб’юторів з 3-5річним стажем цілком задоволені своїм стабільним доходом
від 1500 у.о. на місяць.
СЛАЙД 25
- Професійне навчання технологіям продаж від тренерів
Компанії.
Навчання є однією з умов досягнення успіху.
Дистриб’ютор, який мріє стати лідером, повинен обов'язково
стати професіоналом, а це неможливо без розширення свого
кругозору та поглиблення знань в продажах.
Далекоглядні спонсори приділяють багато сил розвитку і
навчання своїх дистриб'юторів, і від того наскільки серйозно
ставиться до навчання сам спонсор і вміє організувати людей
на навчання залежить і успіх всієї структури.

СЛАЙД 26
Отже, я вам відкрила 3 основних можливості, які пропонує Компанія
FM WORLD кожному із вас для реалізації ваших життєвих цілей.
Це:
1. Бути споживачем якісної продукції.
2. Бути дистриб’ютором та мати додатковий дохід.
3. Бути бізнес-партнером та розвивати свій успішний та
прибутковий бізнес.
Якою скористаєтесь ви залежить від вас самих.
Візьмемо мій приклад. Я працюю в Компанії вже____________. За цей
час я досягла рівня ________________ згідно маркетинг-плану
Компанії. Тепер я успішна бізнес - вумен, маю велику структуру та
заробляю щомісяця ________.
Та починала я звичайно із елементарних речей.
1. Я визначилась з тим, ким я хочу бути в Компанії.
Я зразу купила стартовий набір, так як розуміла, що хочу
будувати бізнес та заробляти тут гроші.
2. Другим моїм кроком було навчання в тренерів Компанії та свого
спонсора: мені розповіли про продукт, про бізнес і потім я
поступово навчилась всім деталям побудови бізнесу, всім
нюансам продукту і досі навчаюсь. Отже, навчання – це другий
важливий крок до успіху в нашій справі.
3. І по третє, я почала запрошувати нових людей, проводити
презентації, такі як сьогодні, і таким чином будувати свою
структуру. Отже, залучення нових людей та проведення
навчання – третій крок до побудови успішного бізнесу.
СЛАЙД 27
Отже, 3 кроки новачка виглядають наступним чином:
1. Обрати можливість, яку пропонує Компанія.
2. Пройти навчання.
3. Розповідати своїм знайомими про продукцію (якщо ви
споживач), про продукцію та Компанію (якщо ви дистриб’ютор)
та про можливості і запрошувати нових людей (якщо ви бізнеспартнер).
СЛАЙД 28

Новачку також необхідно знати, як правильно будувати свою
щоденну роботу, щоб стати успішним. Кожен із вас самостійно
навчиться це робити. Проте деякі загальні рекомендації:
1. Плануйте свій робочий час: бізнес-партнер працює
відпочиваючи та відпочиває працюючи. Адже ніхто не знає, де
саме він зустріне свого лідера, свого бізнес-партнера: на пляжі, в
поїзді, в маршрутці, в поліклініці чи в соцмережах.
2. Готуйтесь до кожної зустрічі: що може зацікавити конкретну
аудиторію, який результат ви хочете отримати.
3. Плануйте свій результат: для чого ви це робите і як можна
отримати максимальний результат.
4. Складайте список знайомих, рідних, близьких, беріть
рекомендації.
5. Навчайтесь: відвідуйте ВСІ вебінари, лекції, тренінги, семінари,
мотиваційні зустрічі.
6. Шукайте в усьому позитив. З негативним відношенням до життя
не варто чекати хороших результатів.
7. Вірте в себе та в те, що ви робите.
Отже, стати успішним в цьому житті і вже зараз можливо.
Почніть свою співпрацю із Компанією FM WORLD і ваші мрії почнуть
збуватися.
СЛАЙД 29
Чому саме Компанія FM WORLD? Бо Компанія FM WORLD – надійний
партнер у вашому бізнесі.
1. Міжнародна Компанія, яка довела свою надійність всьому
світові.
2. Якісна продукція, що підтверджено багато чисельними
нагородами за привабливою ціною.
3. Можливість бути споживачем, дистриб’ютором чи бізнеспартнером Компанії.
4. Відсутність ризиків при розвитку власного бізнесу.
5. Особистісний розвиток: участь у міжнародних виставках,
навчаннях, мотиваційних заходах.

Використовуйте всі інструменти, які надає Компанія FM WORLD та
розвивайте свій бізнес! Щоб здійснити свої мрії – починай діяти вже
сьогодні.
СЛАЙД 30
Для того, щоб ви могли зробити замовлення за телефоном чи
отримати професійну консультацію бізнес-тренера на слайді
представлені наші контактні дані.
ШКОЛА НОВАЧКА підійшла до завершення. Можливо є запитання?
Дякую за час, який ми провели сьогодні разом.
Бажаю всім вам успішного старту та стрімкого злету в Компанії FM
WORLD.

