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BUN VENIT ÎN 

CĂLĂTORIA TA CĂTRE
SUCCES ÎNCEPE AICI
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Membru al 
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Administrativ

FARMASİ
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Felicitări pentru noua ta afacere! Bine ai venit într-o  
lume plină de oportunități incredibile!

Bine ai venit în familia Farmasi!
Farmasi este o companie internațională de produse de
înfrumusețare și îngrijire personală, care dezvoltă produse  
de înfrumusețare, îngrijire a casei și nutriționale. Compania  
noastră este una dintre companiile cu cea mai rapidă  
creștere din lume, cu mai mult de patru milioane de  
consultanți. Scopul nostru este să furnizăm produse de cea  
mai bună calitate posibilă pentru cât mai mulți oameni  
posibil, așa cum a făcut și bunicul nostru, Dr. C. Tuna, acum  
71 de ani. Continuăm moștenirea sa de a ajuta oamenii prin  
tot ceea ce producem. Localizată în Omerli, Istanbul (Turcia),  
fabrica noastră este una dintre cele mai mari campusuri de  
producție cosmetică din Europa și una dintre cele mai mari 

din lume.
Suntem atât de fericiți că ai decis să te alături familiei  
noastre. Suntem aici să te ajutăm să înțelegi totul 
despre  compania, afacerea și produsele noastre, astfel 
încât să începi imediat să câștigi bani și să te distrezi 
în timp ce  faci asta!
Suntem foarte încântați să vedem ce putem realiza  
atunci când lucrăm împreună îndeaproape. Este  
timpul să ai viața pe care ți-ai dorit-o întotdeauna.
Să călătorești, să petreci timp cu familia ta, să ajuți  
oameni și să îți faci noi prieteni. Visează MĂREȚ,  
deoarece, dacă lucrezi dedicat, toate visurile se 
vor  transforma în realitate.
Nu te opri niciodată din a munci! Tu faci primii  
pași către un viitor minunat cu Farmasi și noi  
suntem nerăbdători să sărbătorim succesul tău  
pe tot parcursul acestei frumoase călătorii.
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Dr. Cevdet Tuna, unul dintre primii doctori din  
Turcia, a creat primele produse Farmasi acum mai 

bine de 71  de ani. A înființat una dintre primele 
fabrici de produse  farmaceutice din Turcia, Tege 

Pharmaceutical Factory. Dr. C. Tuna a creat formulele 
unora dintre primele produse medicinale din Turcia, 
printre care: sirop de tuse, calmante, unguent pentru 

arsuri, pastile pentru tuse.

Din 1950, când Dr. Cevdet Tuna a pătruns în sectorul 
înfrumusețării și al sănătății, Farmasi deja s-a 

poziționat ca o marcă de top, inovativă, de încredere, 
sustenabilă, care înțelege cel mai bine nevoile 

consumatorilor și consultanților săi.

Dr. C. Tuna și-a iubit munca și a crezut întotdeauna 
că oamenii sunt cel mai de preț bun al unei 

companii, investind masiv în educația angajaților săi 
și creând parteneriate de afaceri incredibile.
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Regulile de Aur ale 

Dr. Cevdet Tuna

Fără parabeni
Fără metale grele

Vegan

Nu sunt folosite 
ingrediente de origine 

animală

Testate 
dermatologic

Nu sunt 
folosite OMG

Dezvoltate
în laboratoare

Nu sunt folosite 
plante pe cale de 

dispariție

Nu testăm pe 
animale

Fără SLS

NO
T T

ESTED ON ANIMALS

                                   NOT TESTED ON ANIM

ALS

O viață 
dedicată 
succesului
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S-a născut Dr. C. Tuna.

Dr. C. Tuna a absolvit 
Facultatea de medicină 
Goethe din Germania.

Dr. C. Tuna a început să creeze 
propriile sale formule.

FARMASI începe vânzarea 
directă în Turcia

A luat naștere marca
Mr. Wipes.

A luat naștere marca
Dr. C. Tuna

A luat naștere marca
Farmasi.

Despre
noi
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Expansiunea globală continuă.

Lansarea operațiunilor în 
România.

Operațiuni în 16 țări

A luat naștere marca 
Nutriplus.

Dr. C. Tuna
a încetat din viață.

Farmasi a devenit compania 
nr. 1 de Network Marketing din 

Turcia.

Operațiuni în 24 de țări

VIITOR
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FarmaCity

• Campus prietenos cu mediul în Istanbul, Turcia

• Una dintre cele mai mari fabrici din Europa

 • Nouă fabrici integrate răspândite pe o suprafață de 
250,000 de metri pătrați
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Farmasi în cifre

#1 250+

30 26

4M+ 1,500+

COMPANIA DE VÂNZĂRI 
DIRECTE ÎN TURCIA

NOI PRODUSE ANUAL LA 
NIVEL GLOBAL

COMPANIA DE VÂNZĂRI  
DIRECTE DIN LUME DE PE  

LOCUL #30

ȚĂRI CU MODELUL DE 
VÂNZĂRI DIRECTE

CONSULTANȚI LA NIVEL GLOBAL ANGAJAȚI LA NIVEL GLOBAL
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Ca familie, noi țintim să devenim compania de vânzări directe de produse  
cosmetice #1  până în 2025. Noi vom fi recunoscuți prin calitatea produselor 

noastre și prin abilitatea noastră de a inspira, motiva și de a împuternici oameni 
din jurul întregii lumi. Consultanții noștri vor deveni cea mai frumoasă variantă a  
lor și îi vor ajuta și pe alții să facă același lucru. O să atingem cel mai înalt succes, 

rămânând loiali principiilor instituite de fondatorul nostru, Dr. C. Tuna.

În Farmasi, sărbătorim frumusețea și individualitatea. Oferim acces 
la produse inovative, de o calitate ridicată, astfel încât consumatorii 

noștri să arate și să se simtă excelent. Schimbăm viețile oamenilor, nu 
doar prin beneficiile dovedite ale ingredientelor naturale puternice, ci 
și încurajându-i să obțină succesul la care visează. Cel mai important, 

facem aceste lucruri în timp ce menținem cel mai ridicat nivel  de 
onestitate și integritate, rămânând loiali principiilor instituite de 

fondatorul nostru, Dr. C. Tuna.

DECLARAȚIA DE MISIUNE

DECLARAȚIA DE VIZIUNE
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CREDO-UL COMPANIEI 

În Farmasi credem în puterea frumuseții. Credem că fiecare femeie ar trebui să aibă 

abilitatea de a arăta și de a se simți frumoasă. Adevărata frumusețe este născută dinspre 

interior. Acesta este motivul pentru care celebrăm fiecare nuanță și fiecare formă, dar și 

fiecare cultură și fiecare mediu de proveniență.

Credem în puterea exprimării de sine. Cele mai frumoase femei sunt fericite, 

încrezătoare și independente. În compania noastră nu furnizăm doar produse pentru a 

ajuta oamenii să fie mai frumoși, ci și instrumentele și oportunitățile pentru a deveni cea 

mai frumoasă versiune a lor.

Credem în puterea intenției. Noi credem că viitorul unei persoane nu este definit de 

circumstanțele lor, ci mai degrabă de cât de tare cred în puterea lor de a se schimba. În 

compania noastră succesul tuturor poate ajunge atât de departe pe cât pot visa, fără să 

conteze unde se află sau de unde sunt.

Noi credem în puterea integrității. Ne menținem la cel mai înalt nivel de onestitate 

și integritate. În produsele noastre folosim ingrediente naturale, puternice, de înaltă 

calitate și inovăm constant pentru a oferi consumatorilor noștri cele mai bune soluții. Nu 

testăm niciodată pe animale și nu alegem niciodată scurtăturile. Ne tratăm consumatorii 

ca pe familia noastră.

Noi credem că oricine are puterea de a împuternici. Ca și companie, țintim să 

îmbunătățim viețile bărbaților și femeilor din jurul lumii, oferindu-le cea mai profitabilă 

oportunitate de vânzări directe din industria noastră și, chiar mai mult, oportunitatea 

pentru oamenii noștri să schimbe viețile altora. Creăm lideri, oameni care nu au doar 

abilitatea de a schimba comunitățile lor, ci și puterea de a schimba lumea.
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Oportunatate
Planul de compensare 
Farmasi este proiectat pentru 
a te ajuta să câștigi bani rapid 
cu un cost redus de pornire a 
afacerii.

Servicii
Clienții sunt pe primul loc, de 
aceea, Farmasi are un depozit cu 
o suprafață de 3000 metri pătrați, 
lângă București.

Produs
De peste 71 de ani produsele 
Farmasi continuă să fie produse 
la cele mai ridicate standarde 
de calitate și cu cele mai bune 
ingrediente.

 
FARMASİ? 

DE CE 

Produse

Inovație

Global
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Inovație
Farmasi beneficiază de tehnologie de 

ultimă generație și de cele mai inovative 
practici pentru dezvoltarea FarmaCity, 

una dintre cele mai mari fabrici de 
produse cosmetice din Europa.

Încredere
Suntem mândri de relația  

apropiată pe care o avem cu  
consultanții noștri. Știm că  

încrederea trebuie câștigată și de  
aceea nu credem că pur și simplu  

ni se cuvine. De aceea ascultăm  
consultanții noștri, pentru a le

înțelege nevoile.

 
FARMASİ? 

DE CE 

Global
Farmasi revoluționează 

industria de frumusețe și 
wellness în 26 de țări, și 
suntem abia la început.

Oportunatate

Încredere

Servicii
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Produsele Dr. C. Tuna aduc împreună ceea ce este mai bun din știință și natură, 
creând produse care oferă soluții personalizate.

Standard de înaltă calitate în categoria
produselor de frumusețe și îngrijirea casei

De la frumusețe, la casă și wellness, noi, Farmasi, furnizăm o gamă 
largă de produse care să se adreseze tuturor nevoilor familiei tale, de la 
frumusețe, la îngrijirea casei. Produsele noastre ajută la îmbunătățirea 

stilului tău de viață și îți fac mai ușoară viața de zi cu zi.

Prioritizăm calitatea și performanța, dezvoltând produse inovative, avansate 
din punct de vedere științific și orientate către soluții, în laboratoarele Farmasi, 

dezvoltate cu tehnologie de ultimă generație.
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Cosmeticele Farmasi sunt în echilibru 
perfect, oferind produse în tendințe 
pentru makeup artiști profesioniști, 
dar și pentru consumatorii de zi cu zi, 
de toate vârstele, care caută produse 
de machiaj de calitate foarte bună, la 
prețuri accesibile.

Acum, poți arăta și te poți simți 
frumoasă, fără să îți golești portofelul.

Mr. Wipes este o colecție de produse de îngrijire 
a casei, cu o performanță ridicată, create pentru 
a fi produsele ideale, prietenoase cu mediul 
înconjurător. Fără parabeni, sulfați, fosfați, 
formaldehidă, ftalați, vopseluri, SLS, clor sau 
gluten. 
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Planul nostru de succes a ajutat mii de oameni ca 
tine să câștige comisioane din vânzarea produselor, 
vânzare pe care o poți face împreună cu echipa ta.

Știm că scopul tău este de a-ți suplimenta veniturile 
sau de a face din Farmasi un job cu normă întreagă, 

iar noi suntem aici ca să te ajutăm să te bucuri de 
caștiguri cât mai curand posibil.

CUM FUNCȚIONEAZĂ 

Planul de oportunitate 
pentru tine?
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TITLE

Profit
Poți câștiga până la 30% din prețul de retail, atunci 
când vinzi produsele clienților tăi.2

3
Bonus pentru construirea echipei
Poți primi bonus pentru dezvoltarea echipei, pentru fiecare nou 
consultant activ.

Bonus personal
Poți câștiga comisioane de până la 22% din volumul vânzărilor personale  
(VP)4

5
Bonus de grup
Poți câștiga bonus de grup pentru fiecare consultant din prima ta 
generație.

Bonus de leadership
Poți câștiga comision pentru până la 4 generații de pe urma 
consultanților din structura ta care au atins un nivel de 22%, 18% sau 15%.6

Bonus suplimentare
Poți deveni eligibil pentru bonusuri suplimentare de Director și 
niveluri superioare.8

9
Experiențe de neuitat 
Când vei atinge pentru prima oara nivelul Director  Aur sau un nivel 
mai înalt, vei fi invitat să te alături minunatelor călătorii Farmasi, cu 
destinații uimitoare.

7
Autoturism Farmasi
Poți primi un autoturism, în momentul  în care atingi nivelul 
Director Platină sau un nivel mai înalt.

Programul de ”Bun Venit”
Câștigă produse gratuite în primele 4 luni cu Farmasi.1

PLANUL DE COMPENSARE FARMASI OFERĂ 
9 MODALITĂȚI DE CÂȘTIG:
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30 puncte
Mascara Zen și Rujul 
Lichid Mat Red Love, 

nuanța 05

Cadou 
prima lună

30 puncte
Cremă hidratantă Dr. C. 
Tuna Aqua și Mr. Wipes 

Detergent concentrat 
multifuncțional cu aroma 

de flori albe 500 ml

30 puncte
Parfumul Omnia

 

Cadou 
a doua lună

30 puncte
Șamponul revitalizant 

cu usturoi și capixyl 
225 ml Dr. C. Tuna și 

balsamul concentrat 
cu paprika și chili 250 

ml Dr. C. Tuna

Cadou 
a patra lună

  2021 
PROGRAM DE 
BUN VENIT 

Afacerea FARMASI vine la pachet cu multe avantaje. În primele 4 luni de 
la înscriere, în calitate de consultant, poti beneficia de produse gratuite la 
îndeplinirea condiţiilor lunare.

Cadouri de Bun Venit*
PRIMA LUNĂ   
Cumulează 30 puncte și primești Mascara Zen și 
Rujul Lichid Mat Red Love, nuanța 05

A DOUA LUNĂ   
Cumulează 30 puncte și primești parfumul Omnia
 
A TREIA LUNĂ   
Cumulează 30 puncte și primești crema hidratantă 
Dr. C. Tuna Aqua și Mr. Wipes detergent concentrat 
multifuncțional cu aromă de flori albe 500 ml

A PATRA LUNĂ   
Cumulează 30 puncte și primești șamponul 
revitalizant cu usturoi și capixyl 225 ml Dr. C. Tuna 
Vitalizing și balsamul concentrat cu paprika și chili 
250 ml Dr. C. Tuna 

5 lei (preț de consultant) = 1 punct Farmasi

Cadou 
a treia lună

* Pentru a te califica 
în programul de Bun 
Venit e necesar să 
îndeplinești condiția 
de comandă minimă 
în fiecare din cele 4 
luni consecutive ale 
programului.
Valoarea de 30 puncte 
se poate cumula din 
mai multe comenzi. 
În cazul în care într-o 
lună condiția nu va fi 
îndeplinită, programul 
se va încheia.
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Profit din vânzare

Preț de catalog 100 lei
Preț de consultant 70 lei

30 leiCaștig consultant

30%
Câștig

Pentru fiecare 3 consultanți activi recrutați pe lună vei primi 
cadou Apa de  parfum Hera 50ml. *

Pentru a deveni activ, un consultant trebuie să comande  
produse în valoare de 30 de puncte (valoare de plată) în 
campania de recrutare.

Program de creștere a echipei

*Parfumurile vor fi setate pe cont la 2 luni din momentul 
îndeplinirii condiţiilor. De exemplu, pentru 6 recrutări active 
efectuate pe parcursul lunii Ianuarie, cele două parfumuri Hera vor 
fi vizibile pe cont la începutul lunii Martie.

Caștigă bani din vânzarea produselor Farmasi direct clienților tăi. Discountul 
de care beneficiezi pentru produsele Farmasi este 23%, iar pentru produsele 
din categoriile Dr. C. Tuna și Mr. Wipes este 30%. De exemplu, dacă tu 
achiziționezi produse Dr. C. Tuna în valoare de 100 lei la preț de catalog, vei 
plăti pentru ele 70 lei, iar profitul tău va fi  de 30 lei. Fiecare 5 lei =  1  puct.
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Bonus de Grup

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 fiecărui consultant din prima ta 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.

*fără TVA

Volum personal (VP): Punctele pe care le cumulezi din vânzările tale personale 
către prieteni și achizițiile personale. 

Volum de grup (VG): Punctele pe care le cumulezi din vânzările tale și ale liniei 
tale de Consultanți către prieteni și achizițiile personale. 

Orice Consultant devine eligibil pentru bonusul Farmasi în cazul în care atinge 
nivelul minim de 4%.
Acest nivel este calculat în funcţie de punctajul cumulat pe parcursul unei luni 
şi poate fi atins individual, doar prin comenzi personale, sau împreună cu grupul 
pe care îl coordonează. Te rugăm să consulţi tabelul de alături.

Pentru comenzile personale, consultantul va beneficia de bonus personal. 
De exemplu, dacă te califici cu echipa ta pe nivel de bonus de 22%, iar volumul 
tău personal este de 200 lei* (40 puncte), tu vei primi un bonus personal de 44 
RON.

Bonus Personal
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Minimum* Maximum** Nivel

0 
100 
300 
600 

1,200 
2,400 
4,000 
6,000 

0%

4%

6%

9%

12%

15%

18%

22%

99 
299
599 
1,199 
239

3,999 
5,999

*Toate cifrele și programele prezentate pot suferi 
modificări. Pentru informații actualizate te rugăm 
să vizitezi www.farmasi.ro

Volum de grup (GV)              1 PUNCT = 5 LEI
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TU               EMILY         SAM        JOHN     CAMILA       TARA

22%

Bonus de grup

volum de grup*

Bonus de grup

15%

7%

3,000

176

12%

10%

1,560

131

9%

13%

1,000

109

6%

16%

400

54

18%

4%

5,000

168

TU
40 PV 11,000 GV

22%

Tara
40 PV 

5000 GV 
18%

Camila
40 PV 

400 GV 
6% Emily

40 PV 
3000 GV 

15%

John
40 PV  

 1.000 GV 
9%

Sam
40 PV

 1.560 GV 
12%

*Fără TVA
1 punct = 5 RON
Bonus câștigat: 638 puncte * 5 = 3.190 RON
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Bonus de Leadership

Când acumulezi un volum de grup de 6.000 puncte, atingi nivelul 
de bonus 22%, cel mai înalt nivel de bonus din planul nostru de 
compensare. Titlurile 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 primele tale 4 generații.

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 consultanții de 18% și 15% 
din prima ta generație, dacă există.

Volumul tău de grup – (Suma volumului de grup 22% din prima 
generație) – (Cel mai mare volum de grup de 18% și 15% din prima 
generație, dacă există!) > 1900 puncte.
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Vei putea câștiga un Bonus de Leadership din diferențele de volum de grup 
dintre generații. 

Bonus de prima generație: De exemplu, dacă ești Director, primul titlu 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. 

Bonus de a doua generație: 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. 
 

Bonus de a treia generație: 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. 

Bonus de a patra 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. 

În funcție de numărul de Consultanți 22% din prima generație, 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 procentul 
primit 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. 

Bonusul de Leadership
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CONSULTANT

90.000
A

48.000
B

24.000
C

12.000
D

6.000
E

PRIMA GENERAȚIE -  Volum de grup total 22%/18%/15% 

A DOUA GENERAȚIE -  Volum de grup total 22%/18%/15% 

A TREIA GENERAȚIE -  Volum de grup total 22%/18%/15% 

A PATRA GENERAȚIE -  Volum de grup total 22%/18%/15% 

A CINCEA GENERAȚIE -  Volum de grup total 22%/18%/15% 

1
ST

2
ND

3
RD

4
TH

5
TH

Bonus de prima 
generație (A-B) X 3%=(90.000-48.000) X 3% =  1,260

Bonus de a doua 
generație (B-C) X 2%=(48.000-24.000) X 2% =   480

Bonus de a treia 
generație (C-D) X 1,5%=(24.000-12.000) X 1,5% = 180

Bonus de a patra 
generație (D-E) X 0,5%=(12.000-6.000) X 0.5%=   30

1950 x 5 = 9750 Lei

Calculul bonusului de leadership
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Condiții eligibilitate bonus

Procente bonus de Leadership

PUNCTE ( 1 PUNCT = 5 LEI ) RECRUTĂRI
ACTIVE

CATALOAGE

MINIMUM MAXIMUM NIVEL

1

2

3

4

5

6

7

8

0

100

300

600

1.200

2.400

4,000

6,000

99

299

599

1,199

2,399

3,999

5,999

0%

4%

6%

9%

12%

15%

18%

22%

1

2

10

25

50

100

CONDIȚII SUPLIMENTARE *BONUS DE 
GRUP

NR. 
CONSULTANȚI

22% în G1 TITLU GEN 1 GEN 2 GEN 3 GEN 4
RECRUTĂRI

ACTIVE CATALOAGE
VÂNZĂRI

ADIȚIONALE

0

2

4

8

12

16

20

30

3,00%

3,50%

4,25%

5,00%

6,00%

6,00%

6,00%

7,00%

2,00%

2,50%

3,25%

4,00%

5,00%

5,00%

5,00%

6,00%

1,50%

1,75%

2,25%

3,00%

4,00%

4,00%

4,00%

5,00%

0,50%

0,75%

1,00%

1,50%

2,00%

2,50%

3,00%

4,00%

2

2

2

2

2

2

2

2

100

125

150

150

150

150

150

150

1,900

1,900

4,000

4,000

4,000

6,000

6,000

10,000

DIRECTOR

DIRECTOR NIVEL AUR

DIRECTOR NIVEL PLATINĂ

DIRECTOR NIVEL SMARALD

DIRECTOR NIVEL DIAMANT

VICE - PREȘEDINTE

PREȘEDINTE

BOSS

BONUS DE LEADERSHIP CONDIȚII SUPLIMENTARE*

* Condiții obligatorii pentru plata bonusului.
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Condiție adițională VICE - PREȘEDINTE , 
PREȘEDINTE și BOSS

VICE - PREȘEDINTE

PREȘEDINTE

BOSS

16

20

30

35

60

125

PUNCTE NECESARE DE ATINSNR. CONSULTANȚI 22%NIVEL

NR. CONSULTANȚI 22% TITLU PUNCTE

0

0

2

4

8

12

16

20

30

*

0,5

1

2

4

8

12

12

12

12

0,5

MANAGER

DIRECTOR

DIRECTOR NIVEL AUR

DIRECTOR NIVEL PLATINĂ

DIRECTOR NIVEL SMARALD

DIRECTOR NIVEL DIAMANT

VICE PREȘENDINTE

PREȘEDINTE

BOSS

GHOST

SISTEM DE ACUMULARE PUNCTE ( PRIMA GENERAȚIE )

29



Începând cu titlul de Director Platină, Farmasi oferă 
automobile spre a fi folosite o perioadă specifică 
de timp. Ne încurajăm Directorii să folosească 
acest beneficiu pentru a-şi dezvolta afacerea. Acest 
beneficiu va fi disponibil dacă titlul este atins de 
minim 5 ori în ultimele 12 luni.

Autoturism

TITLU

Acces utilizare autoturism 1 an

Acces utilizare autoturism 2 ani

DIRECTOR 

DIRECTOR NVEL  AUR

DIRECTOR NIVEL PLATINĂ

DIRECTOR NIVEL  SMARALD

DIRECTOR NIVEL DIAMANT

 VICE-PREȘEDINTE

PREȘEDINTE

BOSS

Acces utilizare autoturism
clasă medie 2 ani

Acces utilizare autoturism
clasă high  1 an

Acces utilizare autoturism
clasă high  2 ani

Acces utilizare autoturism
clasă super- high  2 ani

Beneficii
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Consultanții care ating nivelul de Director sau un 
nivel mai înalt pentru prima dată și își mențin titlul 
de 5 ori (5 luni) din ultimele 12 luni vor primi un bonus 
suplimentar. Bonusul crește cu fiecare nou titlu atins.

Bonus de Titlu

TITLU

€1000

€2000

€50,000

€100,000

€200,000

DIRECTOR 

DIRECTOR  NIVEL AUR

DIRECTOR NIVEL PLATINĂ

DIRECTOR NIVEL SMARALD

DIRECTOR NIVEL DIAMANT

VICE - PREȘEDINTE

PREȘEDINTE

BOSS

BONUS
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EXPERIENȚE DE NEUITAT

Crearea amintilor pentru totdeauna este doar unul dintre avantajele 
de a fi Consultant Farmasi. Când atingi titlul de Director sau un titlu 

superior pentru prima dată vei fi invitat să călătorești în destinații 
fabuloase.

Director,
Călătorie la FarmaCity
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Director nivel Platină,
Director nivel Smarald,

Călătorie in Europa

Director nivel Diamant,
Călătorie într-o locație exotică
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GLOSAR

Consultant
Consultantul este cel care vinde produsele Farmasi către  
client.

Clientul
Client se numește persoana care achiziționează 
produsele  Farmasi la preț de catalog.

Volum personal (VP): 
Punctele pe care le cumulezi din vânzările tale personale 
către prieteni și achizițiile personale.

Volum de grup (VG): 
Punctele pe care le cumulezi din vânzările tale și ale 
structurii tale către prieteni și achizițiile personale.

Discount: 
Discountul pe care îl primești din prețul de catalog. 

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

Bonusul personal:   
Bonusul pe care îl primești pentru comenzile personale.

Bonus de grup:   
Bonusul pe care îl primești pentru prima ta generatie, 
adică Consultanții pe care îi sponsorizezi personal.

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

Vânzări adiționale: 
Punctele pe care le cumulezi de la Consultanții mai mici 
din prima generație, pe care îi sponsorizezi direct. 
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GLOSAR

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

Linie de consultanți (Downline): 
Consultanții recrutați de tine sau de către persoanele 
recrutate de tine. Altfel spus, Consultanții din grupul tău.

Generație 
Termenul de clasificare folosit pentru a diferenţia 
consultanţii recrutaţi de tine în mod direct de cei 
recrutaţi în adâncimea structurii tale. Altfel spus, de 
exemplu recrutările primei tale generaţii vor forma a doua 
ta generaţie.

Titlu: 
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%.

Eligibilitate bonus:  
Anumite niveluri au ca şi condiţii obligatorii un anumit 
număr minim de recrutări active, cataloage şi vânzări 
adiţionale. Pentru toate nivelurile de bonusare, 
consultantul trebuie să fie activ cu comenzi lunare de 
minim 30 puncte.

Director Virtual:  
Director care nu a îndeplinit pe parcursul unei luni 
condițiile obligatorii pentru eligibilitate bonus .
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