
Vaša budúcnosť  

s FM GROUP 
Prečo ste tu? 



FM GROUP Czech & Slovakia 

Peniaze 

Rýchly príjem 
Bez záruky na budúcnosť 

Dlhodobý príjem 
Vaše bezpečie v budúcnosti 

MLM – dlhodobý pasívny príjem 



PASÍVNY 

FM GROUP = Vaša budúcnosť 

Firma, produkt, trh 

MZDA 

Vy 

ste sám pri budovaní  

svojej budúcnosti 
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Možnosti získania príjmu – zamestnanie v akejkoľvek firme: 

Mesačná realita:      

  práca na plný úväzok od 8.00 do 16.00 - okolo 170 hodín mesačne 

  priemerný čistý plat za hodinu 2,50 € 

  priemerná mesačná mzda – 430 € čistá (606 € hrubá) 

 

Životná realita: 

 priemerný počet odpracovaných hodín za rok - 2000 

 priemerný ročný zárobok 5 160 € 

 priemerný počet odpracovaných rokov – 40 

 dôchodok po odpracovaní 80 000 hodín (40 rokov) – 250 € čistého 
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V spolupráci s firmou FM GROUP:   

 dodatočná práca – 5 hodín v týždni (20 hodín mesačne) 

 predstaviť produkty a biznis mesačne 3 novým osobám,  

ktoré sa stanú aktívnymi členmi firmy.* 

Možnosti získania príjmu: 

* Aktívny člen firmy je osoba, ktorá  nakupuje min. 200 bodov mesačne a taktiež mesačne predstaví firmu 3 novým aktívnym členom. 



*Aktívny člen firmy je osoba, ktorá  nakupuje min. 200 bodov mesačne a taktiež mesačne predstaví firmu 3 novým aktívnym členom. 
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1. mesiac 

Vaša skupina (vrátane 

Vás) má 4 členov, ktorí 

zakúpili 800 bodov. Pri 

splnení uvedených 

podmienok VÁŠ PRÍJEM V 

PRVOM MESIACI VO 

FORME PRÉMIE OD FIRMY 

BUDE 5,80 €. Váš plat 

bude okolo 0,35 € za 

hodinu. Vy 
200 bodov 

Jiří 
200 

bodov 

Markéta 
200 

bodov 

Honza 
200 

bodov 
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*Aktívny člen firmy je osoba, ktorá  nakupuje min. 200 bodov mesačne a taktiež mesačne predstaví firmu 3 novým aktívnym členom. 

2. mesiac: Spolupráca  

s firmou FM GROUP 

Naďalej pracujete dodatočne, 
20 hodín mesačne: 

 

2. mesiac – Vaša skupina má 
16 členov, ktorí nakúpili 2600 
bodov. Pri splnení uvedených 
podmienok VÁŠ PRÍJEM V 
DRUHOM MESIACI VO FORME 
PRÉMIE OD FIRMY BUDE 20 €. 
Váš plat bude okolo 1 € za   
hodinu. 

Vy 
200 bodov 

ďalší 3  
noví a aktívni členovia 

200 bodov   200 bodov   200 bodov 

ďalší 3  

noví a aktívni členovia 

200 bodov   200 bodov   200 bodov 

 

ďalší 3  

noví a aktívni členovia 

200 bodov   200 bodov   200 bodov 

ďalší 3  

noví a aktívni členovia 

200 bodov   200 bodov   200 bodov 
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3. mesiac: Spolupráca  
s firmou FM GROUP 

Naďalej pracujete 

dodatočne, 20 

hodín mesačne: 

3. mesiac – Vaša skupina má 55 členov, ktorí nakúpili 11 000 bodov. Pri splnení uvedených 

podmienok VÁŠ PRÍJEM V TREŤOM MESIACI VO FORME PRÉMIE OD FIRMY BUDE 187 €. Váš plat 

bude okolo 9,40 € za hodinu. 

*Aktívny člen firmy je osoba, ktorá  nakupuje min. 200 bodov mesačne a taktiež mesačne predstaví firmu 3 novým aktívnym členom. 
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Ak budete mať vo Vašej skupine minimálne 150 aktívnych členov, ktorí spolu nakúpia 30 000 bodov a 
viac, otvárajú sa pred Vami nové neobmedzené finančné možnosti. 

V ZÁVISLOSTI  NA OBRATE  ZAROBENOM VAMI A VAŠOU SKUPINOU MÔŽE VÁŠ PRÍJEM VO FORME 
PRÉMIE OD FIRMY VYNÁŠAŤ AŽ 1 400 € A VIAC. 

BUDETE MAŤ  TAKTIEŽ  NÁROK  NA  DODATOČNÉ PRÉMIE  
A CENY VYPLÁCANÉ  NAJLEPŠÍM  DISTRIBÚTOROM  
Z CELOSVETOVÉHO OBRATU  FIRMY. 

Otvára sa pred Vami možnosť získania auta,  
zahraničnej dovolenky apod.,  

za ktoré platí  firma.  

Spolupráca s firmou FM GROUP – ďalšie mesiace 

*Aktívny člen firmy je osoba, ktorá  nakupuje min. 200 bodov mesačne a taktiež mesačne predstaví firmu 3 novým aktívnym členom. 
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Záleží na Vás koľko hodín budete venovať svojmu biznisu s FM GROUP. Môžete sa rozhodnúť, či 
sa FM GROUP stane Vaším jediným zdrojom príjmov. 

 

Výhody: 

 VY rozhodujete koľko hodín týždenne  budete venovať rozvoju svojho biznisu 

 VY rozhodujete o tom, s kým budete spolupracovať 

 Pri zodpovednom zaangažovaní v prvom roku spolupráce s FM GROUP môžete získať väčší 
príjem ako v bežnom zamestnaní 

 Zmení sa Váš životný štýl, budete mať viac času na seba a svojich blízkych 

 Premýšľajte, čo si budete môcť kúpiť, za oveľa väčšie peniaze ako je priemerná mzda 

 A najdôležitejšia vec… 

Spolupráca s firmou FM GROUP – ďalšie mesiace 

*Aktívny člen firmy je osoba, ktorá  nakupuje min. 200 bodov mesačne a taktiež mesačne predstaví firmu 3 novým aktívnym členom. 



… v FM GROUP môžete získať pasívny príjem, ktorý zabezpečí do budúcnosti 

 

VÁS A VAŠU RODINU 

 

Ekvivalent dôchodku, na ktorom môžete pracovať už teraz, nezáleží na tom, koľko 
máte rokov.  

Pri zaangažovaní v práci, pravidelnom rozvoji skupiny spolupracovníkov a 
mesačným osobným nákupom 34,42 bodov (do 16 €), Vám FM GROUP zaručuje 
doživotné provízie, vypočítané z obratu Vašej skupiny a výkonu spolupracovníkov. 

U nás tí najlepší dostali 30 000 € za MESIAC, a priemerný príjem v zamestnaní je len  
5 160 € ROČNE. 

Pamätajte, že priemerný mesačný dôchodok od štátu je 250 €, na ktorý musíte 
pracovať 40 rokov. 
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FM GROUP je stabilná firma s budúcnosťou, ktorá existuje od roku 2004. 

Pobočky má v 50-tich krajinách sveta a celú dobu sa rozrastá. Každý rok 

máme väčší sortiment tovaru. Firma rozsiahle investuje do infraštruktúry a 

spolupracovníkov. 

 

A čo je najdôležitejšie – naše produkty sú vždy trendy! Je možné „odíšť do 

dôchodku” s FM GROUP. 

 

VOĽBA JE NA VÁS! 
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