
ZAGRAJ W KARTY Z FM WORLD 

Jesteś aktywnie działającym Partnerem Biznesowym FM WORLD? Nie prowadzisz działalności 

gospodarczej? Ten konkurs jest właśnie dla Ciebie! 

Dla kogo: 

Dla Partnerów Biznesowych na poziomach efektywności od 12 do 21%  

Jak to działa: 

Zgłoś się do konkursu: 

• przesyłając zgłoszenie na adres e-mail contest@fmworld.com w terminie od 1 do 31 

października 2021 roku 

lub 

• przesyłając zgłoszenie poprzez zakładkę w Back Office w terminie od 15 do 31 października 

2021 roku 

Co musisz zrobić: 

• dokonaj zakupu własnego o wartości przynajmniej 50 punktów w każdym z miesięcy trwania 

konkursu (październik, listopad, grudzień 2021 roku) 

• w trakcie trwania konkursu, jako polecający Partner Biznesowy, zarejestruj 20 aktywnych 

nowych Partnerów Biznesowych 

Co zyskasz: 

Zgodnie z założeniami Planu Marketingowego FM WORLD w każdym z miesięcy trwania konkursu 

wypracujesz rabat handlowy, z którego będziesz mógł skorzystać za pośrednictwem:  

• karty paliwowej DKV 

lub 

• karty rabatowej SODEXO 

Dodatkowe informacje: 

1. W programie biorą udział wszystkie zgłoszone Numery Partnerskie. 

2. Pamiętaj, aby w każdym z miesięcy trwania konkursu osiągnąć co najmniej poziom 

efektywności 12%. 

3. Nowy aktywny Partner Biznesowy to Partner, który w trakcie trwania konkursu (październik, 

listopad, grudzień 2021 roku) dokona zakupu własnego o wartości przynajmniej 50 punktów. 

4. Karty: 

o W trakcie rejestracji do konkursu Partner Biznesowy dokonuje wyboru, z której karty 

będzie chciał korzystać, jeśli wygra: DKV czy SODEXO. 

o Wysokość wypłaty na karty pomniejszana jest o podatek oraz koszty obsługi:  

▪ karta paliwowa DKV – wypłata 85% wypracowanego rabatu handlowego w 

okresie 10-12.2021 r.  

▪ karta rabatowa SODEXO – wypłata 80% wypracowanego rabatu handlowego 

w okresie 10-12.2021 r. 

5. Ogłoszenie listy laureatów nastąpi 17 stycznia 2022 roku. 

6. Wysyłka kart do laureatów konkursu nastąpi nie później niż do 28 lutego 2022 roku (z 

zastrzeżeniem postanowień Regulaminu Konkursu). 

https://pl.fmworld.com/download/download/FORMULARZ_zagrajwkartyFM_1633091499.pdf
mailto:contest@fmworld.com


7. Masz możliwość zrezygnowania z otrzymania środków na kartach DKV lub SODEXO i wypłaty 

zgromadzonego przez Ciebie rabatu handlowego, jednakże zrezygnować z udziału w 

konkursie można najpóźniej do dnia 07 stycznia 2022 roku.  

8. Partnerzy, którzy zdecydowali się na otrzymanie zgromadzonego przez siebie rabatu 

handlowego na kartach DKV lub SODEXO, od 07 stycznia 2022 roku będą mieli zablokowaną 

możliwość korzystania z rabatu handlowego zgromadzonego w okresie 10-12.2021 r. 

Przed przystąpieniem do konkursu zapoznaj się z regulaminem. 

 

https://pl.fmworld.com/download/download/REGULAMIN_zagrajwkartyFM_1633090877.pdf

