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Felicitări pentru alegerea ta! Bun venit într-o lume de oportunități incredibile. 
Bun venit în familia Farmasi.

Farmasi este un producător internațional în industria de îngrijire personală 
și înfrumusețare, care realizează produse de înfrumusețare, de îngrijire a 
locuinței și de wellness. Suntem una dintre companiile de vânzări directe cu cea 
mai rapidă creștere din lume, cu peste 3 milioane de Consultanţi înregistrați. 
Obiectivul nostru este să le oferim accesul la produse de calitate superioară, în 
timp ce îi încurajăm să obțină cât mai multe beneficii. 

Situată în Omerli, Istanbul (Turcia), unitatea noastră de producție este înconjurată 
de păduri verzi minunate și peisaje naturale uluitoare. Această unitate cuprinde 
7 fabrici integrate echipate cu tehnologie modernă și produce peste 2000 de 
produse diferite, fiind astfel cu certitudine cea mai mare de tipul acesta din 
Europa. Suntem extrem de bucuroși că ai decis să te alături familiei noastre. 
Deschiderea unei afaceri este însoțită, de obicei, de provocări. De fiecare dată, 
principala întrebare este de unde să începi. Suntem aici pentru a te ajuta să 
înțelegi tot ceea ce ține de compania și de afacerea noastră, pentru ca tu să poți 
începe să îți formezi echipa, să câștigi bani imediat și să te distrezi în timp ce faci 
asta! Farmasi îți oferă o oportunitate extraordinară și foarte accesibilă. Suntem 
foarte încântați să vedem cât de multe putem realiza lucrând îndeaproape. E 
timpul să ai vise mai îndrăznețe! Ce ți-ai dorit întotdeauna să faci? Să călătorești? 
Să economisești bani? Să ai un program de lucru scurt? Să îți petreci timp cu 
familia sau cu cei dragi? Să îți cumperi propria locuință? Să îi ajuți pe alții? Să 
îți faci prieteni noi? Să fii parte dintr-o misiune importantă? Nu îți fie teamă să 
visezi, deoarece toate acestea vor deveni realitate! Aceste vise te vor motiva și 
te vor ajuta să ai succes în noua ta colaborare alături de Farmasi. Îți vom fi în 
permanență alături în această experiență.

Păstrează acest document și așază-l undeva unde îl poți vedea în fiecare zi. Îți 
recomandăm să citești această scrisoare de bun venit și să o păstrezi într-un loc 
vizibil. Restul va veni de la sine. Nu înceta nicio clipă să construești! Faci primii 
pași spre un viitor extraordinar alături de Farmasi și suntem încântați să pornim 
pe acest drum împreună!

DRAGUL NOSTRU CONSULTANT

FATİH GÜLSERENSİNAN TUNA
Vice President General Manager
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CERTIFICĂRI

O viață dedicată 
succesului.

/farmasiromania /farmasiromania /farmasicosmetics
Global Instagram

/farmasiromania

• Fără parabeni! Fără triclosan! Fără metale grele!

• Fără fosfat, formaldehidă și ftalați!

• Testate dermatologic

• Dezvoltate în laboratoarele Farmasi

• Refuzăm să folosim ingrediente de origine animală

• Nu sunt folosite  plante pe cale de dispariție

• Nu sunt folosite OMG.

• Nu facem teste pe animale

• Toate procesele de fabricație sunt conforme cu standardul BPF

  (bunele practici de fabricație).

REGULILE DE AUR ALE DR. CEVDET TUNA

D. C. TunaD. C. Tuna
1923 -1923 -

General Manager
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*Toate cifrele si programele prezentate pot suferi modificări. Pentru informații actualizate te rugăm sa vizitezi farmasi.ro6
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Zona de producție de
tuburi laminate

Zona de producție de 
materiale plastice

Zona de producție pentru 
îngrijire personală

Zona de producție
pentru machiaj

*Toate cifrele si programele prezentate pot suferi modificări. Pentru informații actualizate te rugăm sa vizitezi farmasi.ro8



Zona de producție
pentru machiaj

Zona de producție pentru 
servețele umede

Zona de producție pentru 
detergenți

Zona de producție pentru 
parfumuri

Centrul logistic

Produsele Farmasi sunt fabricate 
în fabrica noastră aflată intr-
un mediu eco-sustenabil din 

Istanbul, Turcia.
Ne derulăm activitatea într-o zonă 

ecologică, departe de poluare.

În unitatea noastră integrată 
nu se produc doar compozițiile 
produselor, ci și mare parte din 

ambalaje.

FarmaCity
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Ghidul acesta Farmasi explică diferitele beneficii de care te vei bucura 
în noua ta experiență Farmasi. Datorită oportunităților extraordinare pe 
care ți le oferim, te vei simți fericită și frumoasă mulțumită produselor 
inovatoare, împlinită financiar datorită planului de compensare extrem de 
profitabil și vei avea libertate și flexibilitate, devenind propriul tău șef. Ne 
propunem să descoperim în toată lumea Consultanți pentru a le prezenta 
oportunitățile extraordinare pe care le oferim. Până în prezent, produsele 
Farmasi s-au vândut în 125 de țări, sub forma vânzării tradiționale. Acum, 
însă, ne concentrăm pe Vânzările Directe. Brandul Farmasi a avut un 
succes extraordinar și a crescut mai repede decât orice altă companie pe 
toate cele 25 de piețe din industria vânzărilor directe.

Bun venit în Universul oportunităților FARMASİ!

 BINE AI VENIT

*Toate cifrele si programele prezentate pot suferi modificări. Pentru informații actualizate te rugăm sa vizitezi farmasi.ro
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Farmasi are o experiență de 70 de ani în inovare și dezvoltare de produse. 
Toate produsele noastre sunt create și dezvoltate intern, în fabrica noastră 
integrată. Îți recomandăm să le încerci și să simți diferența. Le vei iubi.

Acum, ești parte dintr-un mediu extrem de profitabil. Le folosești, câștigi! 
- Folosește produsele pe care le achiziționezi cu reduceri uriașe și te 
bucuri de premii. Le recomanzi, câștigi! - Recomandă produsele care îți 
plac și poți câștiga. Îți construiești propria echipă, câștigi! - Persoanele 
care vor vedea câștigurile pe care le primești se vor alătura echipei tale. 
Apoi, prietenii acestora vor vedea rezultatele și se vor alătura. În final, se 
formează o echipă uriașă, iar venitul tău potențial poate fi nelimitat!

Zi de zi, interacționezi cu multe persoane. Îți dedici timpul pentru a le 
schimba viețile și pentru a-i face mai fericiți. Așa că învață și dezvoltă. Ai 
acces la vacanțe extraordinare și oportunități de a călători pentru a explora 
lumea. Îți vom fi alături pentru a te îndruma în aceste etape. Apoi, vei 
crește în grupul tău și îi vei îndruma pe cei din grup. Nu există sentiment 
mai plăcută decât să influențezi pozitiv viețile celorlalți și să creezi povești 
de succes. Mândrește-te întotdeauna cu aceste povești.

Farmasi are o experiență de 70 de ani

Acum, ești parte dintr-un mediu extrem de 
profitabil.

Ai acces la seminare, cursuri de formare și 
evenimente sociale.

Tu socializezi și ai program flexibil!

Tu ești fericită și frumoasă!

Tu câștigi!

11



Recomandă!

Vei folosi produse inovatoare. Îți poți alege produsele favorite dintr-o varietate de 

produse diferite.

Poți prezenta beneficiile și oportunitățile oferite de produsele FARMASI oricând, 

oriunde și oricui. Invită alte persoane în acest univers al beneficiilor.

Oricând: Nu există un moment oportun specific în care să 

prezinți beneficiile FARMASİ. Fiecare moment reprezintă o nouă 

oportunitate de a-ți crește câștigurile. Oportunitățile continuă să 

apară oricând.

Oriunde:  Nu există un loc anume în care să prezinți beneficiile 

FARMASI: în parc, la supermarket, la restaurant, la cafenea, la cinema, 

în timpul unui meci, la școală, în autobuz, în metrou… Consultanții 

potențiali pot fi întâlniți oriunde, cu dorință  să se bucure de produse 

de înfrumusețare și căutând oportunități de câștig financiar. 

Oricine: Poți prezenta beneficiile FARMASI oricui, indiferent de 

vârstă. Cu peste 2.000 de produse, FARMASİ îți oferă constant 

oportunități de creștere permanentă.

Folosește!

*Toate cifrele si programele prezentate pot suferi modificări. Pentru informații actualizate te rugăm sa vizitezi farmasi.ro12



Vinde!

Influențează!
Ține legătura cu prietenii tăi. Cere-le feedback despre produsele primite. 

Menține-i la curent referitor la noile produse. Ajută-i să găsească cea mai bună 

soluție la problemele lor.

Este extrem de necesar să împărtășești și să explici ce, când și cum ai obținut 

rezultate alături de FARMASI. Fiecare mediu social - întâlniri în persoană, la 

telefon, pe rețele sociale, în parc, la mall, la restaurant, la teatru, în autobuz, în 

timpul meciului, la școală - reprezintă o oportunitate de a iniția comunicarea cu 

alte persoane.
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Punctele pe care le acumulezi din vânzările tale personale către prieteni și 
achizițiile personale

Volum personal (PV):

Punctele pe care le acumulezi din vânzările tale și ale liniei tale de Consultanți 
(Downline) către prieteni și achizițiile personale

Volum de grup (GV): 

Discount-ul pe care îl primești din prețul de catalog
Discount:

Bonusul pe care îl primești de la linia principală, adică Consultanții pe care îi 
sponsorizezi personal.

Bonus de grup: 

Nivelul pe care îl atingi în funcție de volumul de grup.
Nivel de bonus: 

GLOSAR

*Toate cifrele si programele prezentate pot suferi modificări. Pentru informații actualizate te rugăm sa vizitezi farmasi.ro
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Punctele pe care le acumulezi de la Consultanții mai mici din prima generație, 
pe care îi sponsorizezi direct.

Vânzări adiționale:

Bonusul pe care îl primești de la diferite generații atunci când îți extinzi echipa.
Bonus de leadership:

Autoturismul companiei oferit pentru a fi folosit o perioadă specifică de 
timp. 

Autoturism: 

Consultanții recrutați de tine sau de către persoanele recrutate de tine. 
Altfel spus, Consultanții din grupul tău.

Linie de Consultanti (Downline): 

Diferitele pseudonime pe care le primești după ce atingi nivelul de bonus de 
22%. Aceste titluri se modifică în funcție de numărul de persoane recrutate din 
prima generație care au atins nivelul de bonus de 22%.

Titlu:

Termenul de clasificare folosit pentru a diferenția persoanele recrutate de 
tine de persoanele recrutate de acestea și de persoanele recrutate de alții. 
Persoanele pe care le-ai recrutat direct formează prima generație. Persoanele 
recrutate de acestea formează a doua generație.

Generație:

Acumularea punctelor personale de pe linia ta de Consultanți.
Volum pe linie de Consultanti (Downline Volume): 

15



Când te înregistrezi pentru a deveni Consultant Farmasi, 
vei putea achiziționa Setul de “Bun Venit”. Acest Set 
conține numeroase produse, materiale și broșuri. Este un 
instrument foarte util, conține cele mai iubite produse la 
un preț special.

Set şi program de “Bun Venit”

*Toate cifrele si programele prezentate pot suferi modificări. Pentru informații actualizate te rugăm sa vizitezi farmasi.ro

Setul de “Bun Venit”
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La înscrierea în Farmasi, primele 4 luni sunt foarte 
importante. Aceștia sunt cei mai importanți pași în noua 
ta colaborare. Dacă te dezvolți cu succes în aceste prime 4 
luni, avem certitudinea că vei continua să îți dezvolți echipa 
și să ai succes. De aceea, în aceste 4 luni vei avea sprijinul 
nostru.

Dacă cumulezi comandă de produse cu o valoare totală de 
plată de minim 30 puncte în fiecare din primele 
4 luni, vei primi gratuit următoarele produse.

Program de “Bun Venit”

Set şi program de “Bun Venit”

Prima
lună A doua

lună 

A patra
lună 

A treia
lună 

1
2

3

4
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Dacă recrutezi 3 sau mai mulți Consultanți activi per lună, vei fi eligibilă 
să te alături programului. Pentru 3 consultanți activi pe care îl recrutezi 
personal, vei primi cadou Apa de parfum Hera 50ml.  Pentru a deveni 
activ, un Consultant trebuie să comande produse în valoare de 150 lei 
puncte (valoare de plată) în campania de recrutare.

Program „Construieşte-ţi echipa”

3 Recrutări

*Toate cifrele si programele prezentate pot suferi modificări. Pentru informații actualizate te rugăm sa vizitezi farmasi.ro
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Program „Construieşte-ţi echipa”
Când devii Consultant Farmasi, plătești mai puțin pentru achiziția 
produselor Farmasi. Suma pe care o vei plăti pentru produsele 
comandate reprezinta diferența dintre pretul acestora din Catalog si 
Discountul acordat Consultanților. De exemplu: Daca vei comanda 
produse Dr. C. Tuna în valoare de 100 lei (preț de Catalog), vei achita 
pentru acestea 70 lei, iar discountul tau este de 30 lei.

Discount

*Toate cifrele si programele prezentate pot suferi modificări. Pentru informații actualizate te rugăm sa vizitezi farmasi.ro
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Volum personal (PV): Punctele pe care le acumulezi din vânzările tale 
personale către prieteni și achizițiile personale. Volum de grup (GV): 
Punctele pe care le acumulezi din vânzările tale și ale liniei tale de 
Consultanți către prieteni și achizițiile personale. În funcție de volumul 
de grup pe care îl acumulezi, ți se repartizează niveluri de bonus 
diferite. Poți consulta tabelul de alături. În funcție de nivelul alocat și de 
volumul tău personal, câștigi un bonus personal.

De exemplu, dacă te califici cu echipa ta pe nivel de bonus de 22%, iar 
volumul tău personal este de 200 lei, tu vei primi un bonus personal de 
44 lei.

Bonus personal

*Toate cifrele si programele prezentate pot suferi modificări. Pentru informații actualizate te rugăm sa vizitezi farmasi.ro
**Valori fără TVA
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*Toate cifrele si programele prezentate pot suferi modificări. Pentru informații actualizate te rugăm sa vizitezi farmasi.ro
**Valori fără TVA

Bonus Personal: 40 puncte (200 lei) x %22 = 8.8 puncte x 5 = 44 lei

5  LEI

99

100 299

599

1199

2399

3999

5999

300

600

1200

2400

4000

6000
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Câștigi bonusuri de grup în funcție de nivelul de bonus alocat și 
de Consultanții din prima generație. Prima generație reprezintă 
Consultanții pe care i-ai recrutat personal. În alte cuvinte, persoane
pe care le sponsorizezi direct.

Bonusurile de grup sunt calculate pe baza diferenței dintre nivelul tău 
de bonus și nivelul de bonus al Consultanților din prima generație. 
Calculezi acest bonus pentru fiecare dintre Consultanții din prima 
generație.

De exemplu, să presupunem că primești nivelul de bonus 22% și 
persoana recrutată de tine, Emily, primește nivelul de bonus 15%.
Bonusul de grup pe care îl câștigi de la Emily se calculează înmulțind 
volumul de grup al lui Emily cu diferența dintre nivelul tău de bonus și 
nivelul de bonus al Emily. În acest caz: ( 22% - 15% ) * Bonusul de grup al 
lui Emily = Bonusul tău de grup de la Emily

Bonus de grup

*Toate cifrele si programele prezentate pot suferi modificări. Pentru informații actualizate te rugăm sa vizitezi farmasi.ro
**Valori fără TVA

5  LEI

99

100 299

599

1199

2399

3999

5999

300

600

1200

2400

4000

6000
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GV=
Volum 
de grup

TU

Bonus de grup

Volum de grup
(GV)

Bonus de grup

%22 18%

7%

3.000

176 131 109 54 168

Total: 638 x 5 = 3.190 Lei

1.560 1.000 400 5.000

10% 13% 16% 4%

TU

Tara
40 PV

5.000 GV

Camila
40 PV 

400 GV

6

John
40 PV 

1.000 GV

9

Sam
40 PV

1.560 GV

12

Emily
40 PV

3.000 GV

40 PV
11.000 GV

22%

18%
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Când acumulezi un volum de grup 6.000, atingi nivelul de 
bonus 22%, cel mai înalt nivel de bonus din planul nostru 
de compensare. Nivelurile mai înalte nu se bazează doar pe 
volumul de grup, ci și pe succesul Consultanților din prima 
generație.

Atunci când Consultanții din prima generație, persoanele 
recrutate personal, ating nivelul de bonus 22% atingând 
un volum de grup 6.000, Bonusul de grup pe care l-ai 
câștiga în mod normal de la aceștia se anulează, deoarece 
diferența dintre nivelul tău de bonus și bonusul lor devine 
0. (22% - 22% = 0). Când prima generație atinge 22%, 
înseamnă că grupurile acestor Consultanți se dezvoltă și 
administrează grupuri mai mari.

În acest caz, vei începe să primești un tip de bonus diferit, 
denumit Bonus de Leadership. Acum, principala ta 
îndatorire este să îndrumi și să conduci grupul. Vei câștiga 
un Bonus de leadership de la Consultanții cu nivel de 
bonus 22% și 18%, 15% din prima generație.

Vei câștiga un Bonus de Leadership din diferențele de 
volum de grup dintre generații. De exemplu, dacă ești 
Director, primul nivel de bonus pe care îl poți atinge,
câștigi 3% din diferența dintre suma volumelor de grup de 
22%, 18% și 15% din prima generație și suma volumelor de 
grup de 22%, 18% și 15% din a doua generație. “Acesta se 
numește Bonus de prima generație.”

Bonus de Leadership

*Toate cifrele si programele prezentate pot suferi modificări. Pentru informații actualizate te rugăm sa vizitezi farmasi.ro24



Câștigi 2% din diferența dintre suma volumelor de grup 
de 22%, 18% și 15% din a doua generație și suma volumelor 
de grup de 22%, 18% și 15% din a treia generație. “Acesta se 
numete Bonus de a doua generaie.”

Consultant

A

B

C

D

E

90.000

48.000

24.000

12.000

6.000

(A-B) X 3% = (90.000-48.000) X 3% =          1260

(B-C) X 2% = (48.000-24.000) X 2% =           480

(C-D) X1.5% = (24.000-12.000) X 1.5% =     180

(D-E) X0.5% = (12.000-6.000) X 0.5% =        30

Calculul bonusului de leadership

1950 x 5 = 9750 Lei
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Bonus de leadership
Câștigi 1.5% din diferența dintre suma volumelor de grup 
de 22%, 18% și 15% din a treia generație și suma volumelor 
de grup de 22%, 18% și 15% din a patra generație. Acesta 
se numește Bonus de a treia generație. Câștigi 0.5% din 
diferența dintre suma volumelor de grup de 22%, 18% și 15% 
din a patra generație și suma volumelor de grup de 22%, 
18% și 15% din a cincea generație. Acesta se numește Bonus 
de a patra generație.

În funcție de numărul de Consultanți 22% din prima 
generație, suma/procentele pe care le primești din 
bonusul fiecărei generații se modifică. Cu cât ai mai mulți 
Consultanți 22% în prima generație, cu atât va fi mai mare 
suma/procentul primit(ă) din diferențele între generații, iar 
venitul tău va crește considerabil.

Pentru a fi eligibilă pentru Bonusul de leadership, trebuie 
să îndeplinești Cerința privind Vânzările adiționale. 
Numărul de Vânzările adiționale necesare se schimbă în 
funcție de nivelurile de bonus.
 
Cerință privind vânzările adiționale: Trebuie să te ocupi 
în continuare de prima generație, indiferent de nivelul tău. 
Vânzările adiționale se calculează scăzând volumul de grup 
de 22% din prima generație din propriul volum de grup și 
scăzând apoi din valoarea rezultată cel mai mare volum 
de grup de la antreprenorii 22%, 18% și 15%, dacă există, din 
prima generație. Volumul tău de grup – (Suma volumului 
de grup 22% din prima generație) – (Cel mai mare volum 
de grup din volumul de grup 22%, 18% și 15% din prima 
generație, dacă există!) > 1900 puncte.

*Toate cifrele si programele prezentate pot suferi modificări. Pentru informații actualizate te rugăm sa vizitezi farmasi.ro26



*Recrutare activă = recrutare cu minim 30 puncte comandă per lună 
** Valorile nu include TVA 
*** Beneficiile vor fi disponibile daca Titlul este atins de 5 ori (5 luni) în ultimele 12 luni.
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*Toate cifrele si programele prezentate pot suferi modificări. Pentru informații actualizate te rugăm sa vizitezi farmasi.ro28



Farmasi oferă Directorilor automobile spre a fi folosite o perioadă 
specifică de timp. Ne încurajăm Directorii să folosească acest 
beneficiu pentru a-și dezvolta afacerea.

Farmasi îți plătește direct un premiu în numerar când atingi 
diferite niveluri de Director.

Autoturism

Premiu Cash

29



PROGRAMUL FARMASI WORLD DISCOVERY

Ne încurajăm antreprenorii să 
călătorească în lume, să cunoască noi 
culturi și să viziteze sediile Farmasi din 
toată lumea. Pentru anumite niveluri, 
avem un program special de călătorie.

*Vacanţa va fi organizată în termen de 
un an din momentul atingerii titlului.

*Toate cifrele si programele prezentate pot suferi modificări. Pentru informații actualizate te rugăm sa vizitezi farmasi.ro30




