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Egy sikernek szentelt

KEDVES SZPONZORUNK!
Gratulálunk a döntésedhez! Üdvözlünk a hihetetlen lehetőségek világában.
Üdvözlünk a Farmasi családban.
A Farmasi a testápolási és szépségápolási iparág egyik nemzetközi gyártója,
amely a kozmetikumok mellett háztartási és wellness termékeket is előállít.
A világ egyik leggyorsabban növekvő közvetlen értékesítési vállalata vagyunk,
több, mint 3 millió regisztrált szponzorral. Célunk, hogy hozzáférést biztosítsunk
számukra a kiváló minőségű termékekhez, miközben ösztönözzük őket, hogy
minél több előnyhöz jussanak.
Az Isztambulban (Törökország) található Omerli-ben lévő termelési egységünket
gyönyörű zöld erdők és lenyűgöző természeti táj veszi körül. Ez az egység 7
integrált gyárból áll, amelyek modern technológiával vannak felszerelve, és több
mint 2000 különféle terméket állít elő, így minden bizonnyal a legnagyobb ilyen
típusú Európában.
Igazán örülünk annak, hogy úgy döntöttél, hogy csatlakozol családunkhoz.
Egy üzleti vállalkozás indítása általában kihívásokkal jár. A fő kérdés, ami
minden alkalommal felvetődik az, hogy hogyan kezdjük el. Azért vagyunk
itt, hogy segítsünk neked mindent megérteni cégünkkel és üzletünkkel
kapcsolatosan, hogy elkezdhesd a csapatod kialakítását és hogy azonnal pénzt
kereshess miközben jól érzed magad! A Farmasi rendkívüli és könnyen elérhető
lehetőséget kínál neked. Izgalommal várjuk, mennyi mindent érhetünk el
szoros együttműködéssel. Ideje merészet álmodni! Mit szerettél volna mindig
is csinálni? Utazni? Pénzt megtakarítani? Rövid munkaidőt? Több időt tölteni
családoddal és szeretteiddel? Saját otthont vásárolni? Segíteni másoknak? Új
barátokat szerezni? Egy fontos küldetés része lenni? Merj álmodni, mert mindez
valóra válik! Ezek az álmok motiválni fognak és segítenek a Farmasi-val folytatott
sikeres együttműködésben. Folyamatosan melletted leszünk és támogatni
fogunk céljaid elérésében!
Tartsd meg ezt a dokumentumot, és tedd olyan helyre ahol minden nap
láthatod. Javasoljuk, hogy olvasd el ezt az üdvözlő levelet, és tartsd jól látható
helyen. Soha ne hagyd abba a csapatépítést! A Farmasi-val megteheted az első
lépéseket egy rendkívüli jövő felé, és mi örömmel várjuk hogy együtt induljunk
el ezen az úton!

élet!

D. C. Tuna
1923 -

DR. CEVDET TUNA ARANYSZABÁLYAI
• Parabének nélkül! Triklozán nélkül!Nehézfémek nélkül!
• Foszfát, formaldehid és ftalát nélkül
• Dermatológiailag tesztelt
• A Farmasi laboratóriumaiban fejlesztették ki
• Elutasítjuk az állati eredetű összetevők használatát
• Nincsenek veszélyeztetett növények felhasználva
• Nincsenek GMO-k használva.
• Nem végzünk teszteket állatokon
• Az összes gyártási folyamat megfelel a GMP szabványnak
(jó gyártási módszerek).

/farmasi.hu

/farmasi_hu

Global Instagram

/farmasiofficial

/farmasi hungary

TANÚSÍTVÁNYOK

SİNAN TUNA
Alelnök
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*A bemutatott összes szám és program változhat. Frissített információk a farmasi.hu webhelyen találhatók.
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FarmaCity

A Farmasi termékek a törökországi
Isztambulban található gyárunkban,
környezetbarát közegben kerülnek
előállításra. Egy természetközeli
helyen működünk, távol minden
szennyeződéstől.
Saját termelőegységünkben nem
csak a termékeket állítják elő, hanem
a csomagolás nagy részét is.

Laminált csövek
gyártási területe

8

Műanyaggyártási
terület

Testápolási termékek
gyártási területe

Smink gyártási területe

*A bemutatott összes szám és program változhat. Frissített információk a farmasi.hu webhelyen találhatók.

Nedves törlők gyártási
területe

Mosószerek gyártási
területe

Parfümök gyártási
területe

Logisztikai
központ
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ÜDVÖZÖLJÜK

Légy boldog és gyönyörű!
A Farmasi 70 éves tapasztalattal rendelkezik
A Farmasi 70 éves tapasztalattal rendelkezik a termékinnováció és
-fejlesztés területén. Minden termékünket házon belül készítjük és
fejlesztjük, a saját gyárunkban. Javasoljuk, hogy próbáld ki őket, és érezni
fogod a különbséget. Pillanatok alatt megszereted majd.

Már nyertél!

Egy rendkívül jövedelmező lehetőség
Most egy rendkívüli pénzkereseti lehetőséget kaptál. Élj vele és csak
nyerhetsz! Használd a kiemelkedő árengedményekkel vásárolt termékeket
és élvezd az ajándékokat! Ajánljad kedvenc termékeidet másoknak is és
keress vele pénzt! Segíts másoknak megtalálni a termékeket, amikre
szükségük van és keress még többet! Építsd fel saját csapatodat, és
keress rengeteget! Ha a barátaid látni fogják az eredményeidet, ők is

ÜDVÖZLÜNK

csatlakoznak majd. Végül egy hatalmas csapatod lesz, és nem lesz felső
határa az elérhető jövedelmednek.

Üdvözlünk a FARMASİ lehetőségekkel teli univerzumában!
Ez az útmutató megmutatja, milyen nagyszerű előnyöket élvezhetsz
a

Farmasi

családjának

tagjaként.

Az

általunk

kínált

rendkívüli

lehetőségeknek és innovatív termékeinknek köszönhetően boldognak
és gyönyörűnek érezheted magad, juttatásaink által elérheted pénzügyi
céljaidat, saját főnöködként pedig rugalmas és szabad lehetsz. Célunk,

Te döntesz arról, kivel és mikor
dolgozol!
Előadásokon, képzéseken és
rendezvényeken vehetsz részt

hogy minél több szponzort találjunk világszerte, akiknek bemutathatjuk

Nap mint nap kapcsolatot fogsz tartani egyre több és több emberrel.

az általunk kínált különleges lehetőségeket. A Farmasi termékeit eddig

Időt szánsz arra, hogy megváltoztasd az életüket és boldogabbá tedd

125 országban forgalmazták hagyományos értékesítési formában. Most

őket. Ezért fontos, hogy tanulj és fejlődj. Ha ezt megteszed, csodálatos

azonban a közvetlen értékesítésre koncentrálunk. A Farmasi márka

nyaralásokon vehetsz részt és felfedezheted a világot. Végig melletted

rendkívül sikeressé vált, és gyorsabban növekedett, mint bármely más

leszünk és támogatunk a sikerhez vezető úton. Ahogy növekszik a

vállalkozás a közvetlen értékesítés 25 piacán.

csapatod, egyre több embert vezethetsz majd. Nagyszerű érzés mások
életét szebbé tenni és segíteni őket saját sikertörténetük megírásában.
Ezek olyan élmények, amikre mindig büszke lehetsz majd.
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Használd!
Ismerd meg innovatív termékeinket. Széles termékskáláról választhatod ki
személyes kedvenceidet.

Ajánljad!
Bármikor, bárhol és bárki számára bemutathatod a FARMASI termékek előnyeit
és lehetőségeit. Hívj meg másokat is az előnyök ezen univerzumába.

Értékesítsd!
Rendkívül fontos megosztani másokkal, hogyan és milyen eredményeket
érhetnek el a FARMASI-val. Minden nap számtalan lehetőséged van arra, hogy
megszólíts másokat: személyes találkozókon, telefonbeszélgetések során,
közösségi oldalakon, a parkban, a plázában, az étteremben, a buszon, különböző
rendezvényeken, a munkahelyen, vagy az iskolában is.

Légy hatással
másokra!
Tartsd a kapcsolatot barátaiddal! Kérj visszajelzéseket az eladott termékekkel
kapcsolatosan. Légy naprakész az új termékekkel kapcsolatosan. Segíts

Bármikor: Számtalan alkalmas időpont van a FARMASİ előnyeinek

mindenkinek megtalálni a számára legjobb megoldást.

bemutatására. Minden pillanat új lehetőséget jelent bevételed
növelésére. Ezekre a lehetőségekre bármikor rátalálhatsz.

Bárhol: Nincs egy bizonyos hely a FARMASI termékek előnyeinek
bemutatására: a parkban, a bevásárlóközpontban, az étteremben, a
kávézóban, a moziban, sporteseményeken, az iskolában, a buszon,
a metrón… Bárhol találhatsz új Szponzorokat, akik alig várják, hogy a
szépségápolási termékeket vásároljanak és ezzel pénzt keressenek.

Bárki: A FARMASI előnyeit bárkinek bemutathatod, életkortól
függetlenül. Több mint 2000 termékével a FARMASİ folyamatosan
növekedési lehetőséget kínál.
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Vezetői bónusz:
Az a bónusz, amelyet a felépített csapatod különböző generációi után kapsz

SZÓTÁR
Személyes eladás (PV):

Azok a pontok, amelyeket a vásárlóidnak történő személyes értékesítéssel és a
saját vásárlásoddal gyűjtesz össze.

További értékesítés:
Azok a pontok, amelyeket az első generáció kisebb tagjaitól gyűjtesz, akik a
közvetlen csapatodban vannak.

Autó program:

Egy extra program, melynek teljesítése esetén egy autóval ismerjük el
teljesítményedet

Downline:
Csoport forgalom(GV):

A közvetlenül alattad, vagy az alattad lévő szponzorok alatti csoportokban
lévő szponzorok

Azok a pontok, amelyeket az alattad lévő Szponzorok (downline) gyűjtenek
vásárlásaikkal és eladásaikkal.

Generáció:
Árkedvezmény

Azokat a szinteket jelenti, amelyeket a csapatodban lévő szponzorok építenek
fel saját maguk alatt. A közvetlen embereid az első generációd, az ő közvetlen
embereik a második generációd és így tovább.

A katalógusban szereplő árakból kapott kedvezmény

Oldaltartás:
Csoport bónusz:
Az a bónusz, amit a csapatod megrendelései értéke alapján kapsz

Azok a pontok, amelyek a közvetlen csoportodban lévő tagok után
számítódnak. Az oldaltartás kiszámításához a csoport összpontszámából
levonjuk összes közvetlen 22%-os csoport pontjait és az utánuk következő
legmagasabb pontszámú csoport pontjait, amennyiben ez a csoport legalább
15%-os szinten van.

Szint:
Bónusz szint:

Az egyes szponzorok bónusz szintje a saját csapatuk eredményei alapján

A 22%-os bónusz szint elérése után különböző szinteket különböztetünk meg,
melyeknek saját titulusa van. A szintek az alapján változnak, hogy hány 22%-os
csapat van közvetlenül alattad.

Downline forgalom:
Az alattad lévő szponzoroktól származó személyes pontok.
14

*A bemutatott összes szám és program változhat. Frissített információk a farmasi.hu webhelyen találhatók.

15

“Üdvözlő” program
Miután belépsz a Farmasi csapatába, az első négy hónap
kiemelten fontos. Az első lépésekkel megalapozod jövődet.
Ha az első négy hónapban sikeresen fejlődsz, biztos, hogy
a növekedés utána is folytatódni fog és még nagyobb
eredményeket érhetsz el. Emiatt az első négy hónapban
különleges támogatást biztosítunk.
Ha az első négy hónapban legalább havi 30 pont értékben
rendelsz, a következő termékeket fogod megkapni:

“Üdvözlő” csomag és program
Új Farmasi tagként megvásárolhatod az Üdvözlő
csomagot, mely számos terméket, információs anyagot
és katalógust tartalmaz. Nagyon hasznos eszköz a sikeres
induláshoz, mert a legkedveltebb termékeket tartalmazza
különlegesen kedvező áron.
“Üdvözlő” készlet

1

2

Első
hónap

Második
hónap

Harmadik
hónap

3
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Negyedik
hónap
17

Csapatépítő program

Árkedvezmény

Ha legalább három új aktív szponzort regisztrálsz, részt vehetsz a

A Farmasi szponzorai a termékeket kedvezményes áron vásárolhatják

csapatépítő programban. Ha az adott hónapban van legalább három

meg. Minden termék után 23% kedvezményt adunk a katalógusban

új regisztráltad a közvetlen csapatodban, akiknek saját rendelése

szereplő árból. Tehát, ha 10.000 Ft értékben rendelsz termékeket, csak

fejenként minimum 30 pont, egy Hera kölnit kapsz ajándékba.

8.700 Ft-ot kell fizetned.

3 REGISZTRÁCIÓ

*A bemutatott összes szám és program változhat. Frissített információk a farmasi.hu webhelyen találhatók.
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Egyéni bónusz (személyes eladás)
Személyes eladás (PV): Azok a pontok, amelyeket a vevőidnek történő
személyes értékesítés és az saját vásárlásod alapján gyűjtesz össze.
Csoport forgalom (GV): Azok a pontok, amelyeket az csapatodban
lévő szponzorok (Downline) gyűjtenek vevőiknek való eladásokból,
valamint a személyes vásárlásaikból.
A csoport összesített forgalmának megfelelően különböző
bónuszokat kaphatsz. A részleteket a mellékelt táblázatban láthatod.
Példa: Ha 22% bónusz szintet érsz el a csapat pontjai alapján és
személyes rendelésed legalább 10 000 Ft, akkor 2.200 Ft egyéni
bónuszt kapsz.

Egyéni bónusz: 40 pont (14 000 Ft) x% 22 = 8,8 pont x 350 = 3 080 Ft

20

*A bemutatott összes szám és program változhat. Frissített információk a farmasi.hu webhelyen találhatók.
**ÁFA nélküli értékek

*A bemutatott összes szám és program változhat. Frissített információk a farmasi.hu webhelyen találhatók.
**ÁFA nélküli értékek
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Csoport bónusz
Csoport bónuszra jogosult az a szponzor, aki új tagokat regisztrál és

Emily
40 PV
3.000 GV

Sam

Csoport
forgalom

40 PV
1.560 GV

ezzel hálózatot épít. A bónusz mértékét a szponzor szintje és az első
generációban lévő törzsvásárlói határozzák meg, vagyis azoknak a

12

pontjai, akiket közvetlenül szponzorál.
A csoport bónusz szintje a szponzor saját bónusz szintje és az adott
első generációs Szponzor bónusz szintjének a különbsége. Ez a bónusz
minden első generációban lévő Szponzor után jár.
Példa: Tegyük fel, hogy te 22%-os bónusz szinten vagy, az általad
közvetlenül beléptetett Emily pedig 15%-os szinten. Az Emily után

John

TE

40 PV
1.000 GV

9

40 PV
11.000 GV

kapott csoport bónusz szintjének mértéke a te szintedből kivonva
Emily szintje, tehát 22%-15%=7%. A bónusz értéke pedig Emily csoport

22%

forgalma szorozva ezzel a százalékkal, amit el kell osztani 1,27-tel (ÁFA).

Camila
40 PV
400 GV

6

Tara
40 PV
5.000 GV
18%

Összesen: 597x350= 208.950 Ft

22
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**ÁFA nélküli értékek
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Vezetői bónusz
Ha eléred a 6000 pont csoportforgalmat, akkor 22%-os
bónuszra leszel jogosult, ami az elérhető legmagasabb
szint. Az ennél magasabb szinteket már nem csak
a csoport forgalma határozza meg, hanem az első
generációban lévő szponzoraid szintje is.
Ha az első generációdban lévő szponzor eléri a 6000
pontos csoport forgalmat és ezzel a 22%-os bónusz szintet,
akkor ő utána már nem kapsz csoport bónuszt, mivel a
szintjeitek különbsége 22%-22%, vagyis nulla. Ennek oka az,
hogy ha valaki ekkora csapatot épít, akkor ő maga irányítja
azt a nagy méretű csoportot.
Természetesen ebben az esetben sem maradsz bónusz
nélkül, csak innentől kezdve más típusú bónuszra vagy
jogosult, az úgy nevezett vezetői bónuszra. A vezetői
bónusz a 22%-os, a 18%-os és a 15%-os szponzorok után jár.
A vezetői bónuszt a csoportforgalmak közötti különbségek
alapján számoljuk. Például, ha Igazgató szinten vagy,
akkor az első elérhető bónusz szinten vagy, vagyis 3%
bónuszra vagy jogosult. Ezt megkapod az összes 15%-os,
18%-os és 22%-os szponzor első és második generációja
csoportforgalmának különbségéből. Ez az „Első generációs
bónusz”.

Szponzor

A

90.000

Második generáció

B

Második generáció 22%,18%, és15% csoportforgalmainak összege

48.000

Harmadik generáció

C

Harmadik generáció 22%,18%, és15% csoportforgalmainak összege

24.000

Negyedik generáció

Ötödik generáció

D

12.000

E

Negyedik generáció 22%,18%, és15% csoportforgalmainak összege

Ötödik generáció 22%,18%, és15% csoportforgalmainak összege

6.000

(A-B) X 3% = (90.000-48.000) X 3% =

1260

Második generációs bónusz (B-C) X 2% = (48.000-24.000) X 2% =

480

Harmadik generációs bónusz (C-D) X1.5% = (24.000-12.000) X 1.5% =

180

Negyedik generációs bónusz (D-E) X1% = (12.000-6.000) X 0.5% =

30

1950x350= 682.500 Ft

A bónusz százalékok számítási alapját teljes forgalmad
képezi, de a kifizetésre kerülő bónusz összegéből
levonásra kerül a 27% ÁFA.
A további bónusz szinteket hasonlóan számoljuk. Pl.
a “Második generációs bónusz”, ami 2%, a második és
harmadik generációban lévő 22, 18 és 15 százalékos
szponzorok csoportforgalmának különbsége alapján kerül
kiszámításra.

24
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Vezetői bónusz

A „Harmadik generációs bónuszt”, ami 1,5%, a harmadik
és a negyedik generáció 22, 18 és 15%-os szponzorai
csapatforgalmának különbsége alapján kapod.
A negyedik generáció az utolsó, amiből vezetői bónusz
jár, ezt is hasonlóan számítjuk: a negyedik generáció 22,
18 és 15%-os szponzorai forgalmából levonjuk az ötödik
generáció 22, 18 és 15%-os forgalmát, és a különbözet 0,5%a a “Negyedik generációs bónusz”.

Az Oldaltartás számítása: Az Oldaltartás lényege,
hogy folyamatosan foglalkozz az első generációddal
is, függetlenül attól, hogy milyen szintet értél el. Az
Oldaltartást a következőképpen számoljuk: A teljes első
generációs csoport forgalmadból levonjuk az összes első
generációs 22%-os csoport forgalmát, illetve az utánuk
következő legmagasabb szintű forgalmat is, de csak
akkor, ha ez a legmagasabb forgalom olyan szponzoré, aki
legalább 15%-os szinten van. A legalacsonyabb igazgatói
szinten az oldaltartás 1900 pont, a további értékeket a
mellékelt táblázatban láthatod.
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*A bemutatott összes szám és program változhat. Frissített információk a farmasi.hu webhelyen találhatók.

Kiegészítő feltételek ALELNÖK ELNÖK és BOSS szinten
A pontokat az első generációs igazgatók forgalma alapján kapják.

Ahhoz, hogy jogosult legyél a vezetői bónuszra, egy
úgynevezett “Oldaltartást” kell elérned. Ha az oldaltartást
nem éred el, nem jár a vezetői bónusz.
Az oldaltartás mértéke a szinttől függ.

A bónusz fizetésének kötelező feltételei,
ha valamelyik nem teljesül, nem jár a bónusz

Az első generációdban lévő 22%-os Szponzorok száma
alapján a generációk bónuszai után kapott összeg változik.
Minél több 22%-os Szponzorod van, annál magasabb lesz a
generációs bónusz százaléka, ezzel jelentősen növelheted
bevételedet.

*Aktív toborzás = olyan új szponzor toborzása, aki legalább 30 pont értékben rendel az adott hónapban
***A jutalékok akkor lesznek elérhetőek, ha a Szintet az elmúlt 12 hónapban ötször (öt hónapban) elérted
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Autó
A Farmasi autókat biztosít az igazgatók részére, melyet
meghatározott ideig használhatnak. Ezeket az autókat érdemes
a forgalom további növelésére használni.

Pénzjutalom
Amikor elérsz egy igazgatói szintet, egyszeri pénzjutalomban
részesülsz.
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FARMASI WORLD DISCOVERY PROGRAM

Az álmaid valóra válnak

World Discovery program

Szponzorainknak lehetőséget
kínálunk, hogy utazzanak a
világ körül, ismerjenek meg új
kultúrákat, és látogassák meg a
Farmasi központjait világszerte. A
jutalomutazások úticélját az elért
szint határozza meg.

*Az utazás a szint megszerzésétől számított egy éven
belül kerül megrendezésre.
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