
REGRAS DE QUALIFICAÇÃO PARA O 17.º ANIVERSÁRIO DA FM WORLD NA 
AUSTRÁLIA 

Amamos as praias paradisíacas e o azul do oceano, por isso, celebraremos o 17.º aniversário 
da fundação da nossa empresa na ilha de Hamilton, localizada no coração da Grande Barreira 
de Coral. É a maior estrutura do mundo, vista do espaço, formada por organismos vivos, que se 
estende ao longo da costa nordeste da Austrália. Estamos imensamente entusiasmados por ser 
esse o lugar onde iremos num futuro próximo para celebrarmos mais um ano juntos! Saiba o que 
precisa de fazer para se juntar a nós... 

Graças às seguintes regras de qualificação, mais pessoas poderão desfrutar da viagem! 

• SEM MÊS BASE – considerar-se-ão apenas os níveis trabalhados num dado período –
não os níveis dos meses completos

• QUALIFICAÇÃO DE UM NÍVEL SUPERIOR – será tido em consideração o número
com maior qualificação alcançada – não o número principal.

• PERÍODO DE QUALIFICAÇÃO LONGO – tem 10 meses para alcançar a qualificação
(exatamente como no caso do aniversário nas Maldivas)

CONVITES 

Os convites para uma ou duas pessoas incluem a estadia na Austrália. A cobertura dos custos 
da passagem aérea depende do cumprimento das condições definidas, ou seja, da qualificação 
pelo menos do Nível de Eficácia da Orquídea de Ouro. Para níveis mais baixos é preciso, 
adicionalmente, cumprir as condições do programa de motivação dedicado (a Orquídeas de 
Pérola e de Amaranto) 

REGRAS DE QUALIFICAÇÃO 

A tabela abaixo apresenta as regras de concessão de convites para uma e para duas pessoas. 

TIPO DO CONVITE NÍVEL DO PLANO DE 
MARKETING 

Número de repetições 
do nível de outubro 
de 2020 a julho de 
2021 (10 meses) 

Para uma pessoa I Plano de Marketing + 
Orquídea de Pérola 6 

Para duas pessoas 

Orquídea de Pérola 8 
Orquídea de Amaranto 7 

Orquídea de Ouro 5 
Orquídea de Diamante 4 

Clube das Estrelas 1 

IMPORTANTE! No aniversário pode participar apenas o Parceiro de Negócio, que tenha obtido 
o direito de participação no próprio, decorrente das regras apresentadas e o Parceiro de
Negócios não pode transferir esse direito para outra entidade. 

CONVITES PARA UMA PESSOA serão atribuídos a Líderes do I Plano de Marketing e a 
Líderes no nível da Orquídea de Pérola, que durante os 10 meses de qualificação: 

• repitam o nível da Orquídea de Pérola (ou superior) pelo menos seis vezes
• após atingirem pela primeira vez o nível de eficácia da Orquídea de Pérola, não desçam

mais do que um nível, não abaixo do nível da Magnólia de Ouro (21%)
• após o encerramento da qualificação em julho de 2021, não desçam mais do que um

nível até novembro de 2021, não abaixo do nível da Magnólia de Ouro (21%)



• tenham o contrato ativo de participação no Programa de Motivação "Conduzir com FM
World Portugal" (ou outro contrato de fidelização)

• possuam a Página de Parceiro de Negócio Independente ativa

→ Para alcançar a qualificação para a cobertura da passagem aérea pela FM WORLD, participe 
no especial programa de motivação dedicado (informação abaixo) 

CONVITES PARA DUAS PESSOAS serão atribuídos a Líderes, que durante os 10 meses 
de qualificação cumpram as condições definidas para o seu nível: 

Orquídeas de Pérola 

• atinjam pelo menos oito vezes o nível da Orquídea de Pérola (ou superior)
• após atingirem pela primeira vez o nível da Orquídea de Pérola, não desçam mais do

que um nível, não abaixo do nível da Magnólia de Ouro (21%)
• após o encerramento da qualificação em julho de 2021, não desçam mais do que um

nível até novembro de 2021, não abaixo do nível da Magnólia de Ouro (21%)
• tenham o contrato ativo de participação no Programa de Motivação "Conduzir com FM

World Portugal” (ou outro contrato de fidelização)
• possuam a Página de Parceiro de Negócio Independente ativa

→ Para alcançar a qualificação para a cobertura da passagem aérea pela FM WORLD, participe 
no programa de motivação especialmente dedicado (informação abaixo) 

Orquídeas de Amaranto 

• atinjam pelo menos sete vezes o nível da Orquídea de Amaranto (ou superior)
• após atingirem pela primeira vez o nível da Orquídea de Amaranto, não desçam mais do

que um nível, não abaixo do nível da Orquídea de Pérola
• após o encerramento da qualificação em julho de 2021, não desçam mais do que um

nível até novembro de 2021, não abaixo do nível da Orquídea de Pérola
• tenham o contrato ativo de participação no Programa de Motivação "Conduzir com FM

World Portugal” (ou outro contrato de fidelização)
• possuam a Página de Parceiro de Negócio Independente ativa

→ Para alcançar a qualificação para a cobertura da passagem aérea pela FM WORLD, participe 
no programa de motivação especialmente dedicado (informação abaixo) 

CONVITES PARA DUAS PESSOAS, juntamente com os custos de passagem aérea 
cobertos serão atribuídos a Líderes, que durante os 10 meses de qualificação cumpram 
as condições definidas para o seu nível: 

Orquídeas de Ouro 

• atinjam pelo menos cinco vezes o nível da Orquídea de Ouro (ou superior)
• após atingirem pela primeira vez o nível da Orquídea de Ouro, não desçam mais do que

um nível, não abaixo do nível da Orquídea de Amaranto
• após o encerramento da qualificação em julho de 2021, não desçam mais do que um

nível até novembro de 2021, não abaixo do nível da Orquídea de Amaranto
• tenham o contrato ativo de participação no Programa de Motivação "Conduzir com FM

World Portugal” (ou outro contrato de fidelização)
• possuam a Página de Parceiro de Negócio Independente ativa

→ o convite cobre também os custos de passagem aérea 

Orquídeas de Diamante 

• atinjam pelo menos quatro vezes o nível da Orquídea de Diamante (ou superior)



• após atingirem pela primeira vez o nível da Orquídea de Diamante, não desçam mais do
que um nível, não abaixo do nível da Orquídea de Ouro

• após o encerramento da qualificação em julho de 2021, não desçam mais do que um
nível até novembro de 2021, não abaixo do nível da Orquídea de Ouro

• tenham o contrato ativo de participação no Programa de Motivação "Conduzir com FM
World Portugal” (ou outro contrato de fidelização)

• possuam a Página de Parceiro de Negócio Independente ativa

→ o convite cobre também os custos de passagem aérea 

Líderes de III Plano de Marketing 

• atinjam pelo menos uma vez o nível de qualquer Estrela do III Plano de Marketing
• após atingirem pela primeira vez o nível da Estrela, não desçam mais do que um nível
• após o encerramento da qualificação em julho de 2021, não desçam mais do que um

nível até novembro de 2021
• tenham o contrato ativo de participação no Programa de Motivação "Conduzir com FM

World Portugal” (ou outro contrato de fidelização).
• possuam a Página de Parceiro de Negócio Independente ativa

→ o convite cobre também os custos de passagem aérea 

CONDIÇÕES DE UMA PASSAGEM AÉREA GRATUITA PARA ORQUÍDEAS DE PÉROLA E 
DE AMARANTO  

Na filial da FM WORLD Portugal, os custos da passagem aérea para a Austrália para os 
Parceiros de Negócios qualificados do nível da Orquídea de Pérola e da Orquídea de 
Amaranto serão cobertos por essa filial após o cumprimento das condições apresentadas em 
baixo. 

CONVITE PARA UMA PESSOA 

A passagem aérea gratuita será concedida a Líderes, que: 

• ao cumprirem a qualificação do Nível de Eficácia da Orquídea de Pérola em qualquer um dos
meses da sua duração, sejam os Laureados no programa de motivação "Welcome Home" e 
recebam o MEGA BÓNUS 5 vezes 

OU 

• ao cumprirem a qualificação do Nível de Eficácia da Orquídea de Amaranto em qualquer um
dos meses da sua duração, sejam os Laureados no programa de motivação "Welcome Home" e 
recebam o MEGA BÓNUS 4 vezes 

CONVITE PARA DUAS PESSOAS  

A passagem aérea gratuita será concedida a Líderes, que: 

• ao cumprirem a qualificação do Nível de Eficácia da Orquídea de Pérola em qualquer um dos
meses da sua duração, sejam os Laureados no programa de motivação "Welcome Home" e 
recebam o MEGA BÓNUS 7 vezes 

OU 

• ao cumprirem a qualificação do Nível de Eficácia da Orquídea de Amaranto em qualquer um
dos meses de sua duração, sejam os Laureados no programa de motivação "Welcome Home" e 
recebam o MEGA BÓNUS 6 vezes 



Número de MEGA BÓNUS obtidos 
durante o período de qualificação 

BILHETE DE AVIÃO Orquídea de 
Pérola 

Orquídea de 
Amaranto 

Para uma pessoa 5 4 
Para duas pessoas 7 6 

O MEGA BÓNUS pode ser alcançado: 

• nos Níveis de Eficácia de 21%, nos de Orquídea de Pérola e Orquídea de Amaranto
• em qualquer um dos meses durante o período de qualificação
• não necessariamente no número de qualificação

A FM WORLD pode recusar a atribuição ao Parceiro de Negócios o direito de viagem para o 17.º 
aniversário da empresa se: 

a) existem motivos razoáveis para crer que o Parceiro de Negócios não alcançará bons
resultados no futuro na Rede FM WORLD, particularmente no caso em que a Rotação 
de Pontos do Parceiro de Negócios diminuiu em relação à Rotação de Pontos dos meses 
de obtenção e manutenção (repetição) do Nível Alvo ou cessou atividades reais, 
destinadas a desenvolver a Rede FM WORLD 
b) participou na formação/reunião/encontro organizado pela FM WORLD e violou as
regras de participação nesses eventos ou comportou-se de maneira inadequada, em 
particular agressiva ou mal-educada; 
c) não fornecerá informações ou documentos necessários para organização e
participação no aniversário, por exemplo, não possui passaporte, cuja data de validade 
expira não antes de seis meses após a data prevista do fim do aniversário.  

DESCARREGUE AS REGRAS DE QUALIFICAÇÃO PARA O 17.º ANIVERSÁRIO DA FM 
WORLD EM FORMATO PDF. 
_____________________________ 
As qualificações são exercidas de acordo com a legislação de aplicação geral na República da 
Polónia e a língua oficial do Regulamento é a língua polaca. Esta é uma tradução do documento 
oficial. Em caso de quaisquer discrepâncias entre as versões polaca e portuguesa do 
Regulamento – prevalecerá a versão polaca. 

O organizador não será responsável por qualquer erro de interpretação, de leitura ou omissão 
na tradução. Todos os Participantes podem solicitar à FM World o fornecimento de uma 
explicação relativa às estipulações do presente Regulamento.  


