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Érd el Céljaid!
Gondold végig mit akarsz el elérni 2015-ben, mit akarsz megünnepelni 1 év múlva. A céljaid teljesülésének az
alapfeltétele, hogy még most meghatározd! Nem számít, hogy a terved irreálisnak tartod - nem az a lényeg mit és
hogyan nem érhetsz el - bátran gondolj arra amire tényleg vágysz.
Ami nagyon fontos: feltétel nélkül hinned kell benne, egy pillanatra sem
lehetsz bizonytalan!
A célok kitűzéséhez a Family Business is segítséget ad:
- legyél kulcsember
- legyen minden hónapban legalább 100 személyes pontod
- legyen minden nap legalább 1 új csatlakozód
- legyen legalább 10 kulcsember a csapatodban
- legyen minden hónapban minimum 25 fő 100 pontos üzlettársad
- képezz ki 3 menedzsert a csapatodban
Találj ki, olyan célokat, amelyek előreviszik az üzleted!
Ha nincs semmi ötleted, akkor alapvetően 3 dolgot kell megtervezned:
1. Mit szeretnél elérni ebben a pénzügyi évben, tehát 2015-ben?
2. Mit szeretnél elérni az első negyedévben?
3. Mit szeretnél elérni ebben a hónapban?
Készíts egy konkrét tervet, hogy ezeket a célokat milyen lépésekkel fogod elérni.
Milyen célokat fogalmaz meg a Family Business 2015-re?
A forgalom megháromszorozódása, amelyet a meglévő termékcsaládok megújítása, új termékek és szolgáltatások
bevezetése, az internetes lehetőségek kiteljesedése és egyre több kiemelkedő vezetővel rendelkező hálózatunk
alapoz meg.
Továbbá, hogy tagjaink között legalább új 1.000 fő visszatérő vásárló legyen - közülük sokan talán éppen a
Te csapatodban.
Láthatod a különböző szinteken különböző célok vannak, de mégis egy irányba mutatnak!
Valamennyi Üzlettársunknak az egész évben végzett eredményes munkát megköszönve kívánok:
SIKERES, EREDMÉNYEKBEN GAZDAG ÚJ ESZTENDŐT !
Borcsányi Péter
Family Business

Fehér mosópor - megszűnt!
A fehér mosópor gyártását 2015. januárjában megszüntettük.
Az alábbi termékeket ajánljuk helyette:
• Santal folyékony mosógél (3210) vagy,
• Színes mosószer + Biorel fehérítő adalék (3317)

Árváltozás
Vannak olyan körülmények, amelyekre nem tudunk hatással lenni, el kell fogadnunk, együtt
kell velük élni, az adók is ilyenek. A kormány rengeteg új adót vezet be 2015-ben, végső
soron szinte minden esetben mi fogyasztók járunk rosszabbul, mert növekedni fognak az árak.
Partnereink áraikat lehetőség szerint csak az új adóterhekkel növelik, az áremelés
elsősorban a kozmetikai, testápolási termékeket és az étrend-kiegészítőket érinti.
Az új árak március 1-ével lépnek életbe!

FAMILY INFO 2015. január

2. oldal

Januári akció!
1. Minden 8.000 Ft feletti rendelés esetén (és minden 8.000 Ft után) ajándékba
adunk egy FB öblítőt és egy FB illatosítót.
2. Minden 16.000 Ft feletti rendelés esetén (és minden 16.000 Ft után)
ajándékba adunk a fenti ajándékok mellé 25 db Negatív Licit kupont.
Az
A öblítő a ruhát tartósan illatossá, lággyá és puhává teszi, antisztatikus
h
hatású. Vasaláskönnyítő adalékot tartalmaz. Biológiailag könnyen lebomló
öösszetételű. Koncentrátum formában kerül forgalomba, nem szükséges hígítani.
Gazdaságos kiszerelésben kapható.
G
A kuponokkal licitálhatsz a termékekre a negatív licit felületen és kedvező áron
vásárolhatsz!
v
A rendelés leadható a www.family-business.hu és a www.market24.hu
webáruházában
is!
w
* Az akció más kedvezménnyel nem vonható össze.

Family Klub - Szabadka
Ha
vannak
Szabadkán
vagy
a
közelben
ismerőseid,
küldd el őket a helyi Family Klub találkozóira, üzlettársaink
segítenek az indulásban! Megmutatják a termékeket, megosztják tapasztalataikat és
megtanítanak, hogyan építs üzletet!
Helyszín: Szerbia, Szabadka, József Attila u. 32.
Időpontok:
Hétfő: 8 - 10 óráig
Péntek: 17 - 19 óráig
További információ:
Torok Júlia / mobil: +381 643 744 731 / e-mail: zstojulia@gmail.com
Family Klubot, bárhol indíthatsz, a klub lényege, hogy ellásd információval a meglévő és új üzlettársakat a
termékekről és az üzletről egyaránt. Ha szeretnél Klubot indítani, vagy egy tájékoztatót szervezni kérd bátran az
FB Központ segítségét.

Market24 - új, kedvezőbb szállítási feltételek!
A szállítási díj Magyarország területére
0 - 49 pontérték között: 1.200 Ft
50 - 99 pontérték között: 500 Ft

market 24

100 pontérték felett: INGYENES
Más (külföldi) szállítási cím esetén egyedi szállítási költség van, további információkért keresse ügyfélszolgálatunkat.
Ha a rendelésben az összértékből a Family Business kategóriából van legalább 15.000 Ft értékű rendelés, akkor a
szállítás ingyenes!
A kínálatot folyamatosan bővítjük, hetente kerülnek fel új termékek így érdemes gyakran meglátogatnod az oldalt.
Bízunk benne, hogy a kínálat növekedésével párhuzamosan a forgalom is ugyanúgy növekszik, oszd meg az oldalt,
a termékeket többnél több portálon.
Ha van olyan termék, amit szívesen látnál az oldalon írd meg nekünk, az alábbi e-mail címen várjuk
ötleteidet: info@family-business.hu.
A megrendelt termékek kifizetése történhet előre, vagy a szállításkor a futárnál. Kérjük előre utalásnál a megrendelést
követő 5. napon belül utald el az összeget, a közlemény rovatban mindig tüntesd fel a megrendelésed azonosítóját.
A megrendeléseknél kérlek vedd figyelembe, hogy a szzállítási határidő 1-3 munkanap, a megrendelésed állapotáról
folyamatosan e-mailben tájékoztatunk, de bármilyen kérdésed van egyeztess az FB Központtal.
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Bejelentkezés
A Market24 oldalán a Family Business-ben regisztrált e-mail címeddel és jelszavaddal tudsz bejelentkezni.
Ha problémás a bejelentkezés kérhetsz jelszóemlékeztetőt vagy írj a kozpont@family-business.hu e-mail címre és
segítenek bejelentkezni. Fontos, hogyha valaki a Family Business vagy KlikkVilág oldalakon regisztrál, egyben a
Market24 oldalon is felhasználó lesz, tehát nem kell újból regisztrálnia.
Hogyan oszd meg!
A weboldalt tagkódoddal tudod megosztani, bejelentkezés után a webirodában a személyes adatoknál a felhasználói
névnél szerepel a tagkódod, ezt a kódot kell a megosztásnál használnod. Ugyanezt a kódot megtalálod a számlákon
vagy az elszámolólapon is.
Az ajánlói link felépülése:
Lehetőséged van a főoldalt, termékcsoportot vagy akár egy konkrét terméket is ajánlanod. Amikor beírod az ajánlói
linked ne legyél bejelentkezve az oldalra.
Főoldal ajánlása: www.market24.hu/tagkódod például www.market24.hu/3123456
Termékcsoport ajánlása:
http://www.market24.hu/tagkódod/termek/kategoria/family_business/376
Gépeld be a címsorba, hogy www.market24.hu/tagkódod majd klikkelj arra a termékcsoportra, amit meg szeretnél
osztani másokkal. A példában a Family Business termékkategória ajánlói linkje van.
Konkrét termék ajánlása:
http://www.market24.hu/tagkódod/termek/adatlap/mobilisan_kapszula_90_db/4033
Ugyanaz a módszer, mint a termékcsoport ajánlásánál, gépeld be a címsorba, hogy www.market24.hu/tagkódod majd
klikkelj arra a termékre, amit meg szeretnél osztani másokkal. A példában a Mobilisan linkje szerepel.
Meghívó küldése
Van lehetőséged az oldalon előre elkészített meghívó kiküldésére, amit természetesen módosítani is tudsz.
Bejelentkezés után a webiroda / Meghívó menüben tudod ezeket kiküldeni.
A címzett nevét és e-mail címét kell megadnod, majd az Ajánló küldése gombra kattintanod és a rendszer elküldi az
ajánlatot. Egyszerre maximum 5 meghívót tudsz küldeni. A neveket és e-mail címeket automatikusan behelyettesíti a
üzenetbe, nem kell külön külön is beírnod.
Szerkeszd meg a saját meghívódat!
Egy előre beállított üzenetet küld ki a rendszer, de ezt módosíthatod is, az üzenet tárgya és az üzenet ablakokban
tudod szerkeszteni.
Hibalehetőségek
Az egész folyamatban a leggyengébb láncszem mindig az emberi tényező, a problémák eddig szinte mindig abból
adódtak, hogy a tagkód hibásan szerepelt az ajánlói linkben. Ha a hibás linken keresztül regisztrálnak, akkor az új
csatlakozót nem tudja a rendszer hozzád kapcsolni és ezt később sem lehet visszakeresni.
Ha egy új üzlettársad elkezdi az oldalakat reklámozni mindig ellenőrizd le, hogy a helyes ajánlói linket adta-e meg!
Volt egy új érdeklődőm, aki elkezdte az oldalakat hirdetni, e-mailben is leírtam neki, hogy milyen linkeket használjon,
de persze tagkód nélkül osztotta meg a linkeket. Néhány nappal később ellenőriztem csak le a hirdetéseit és láttam,
hogy nem írta be a tagkódját az ajánlói linkben. Hiába reklámozta több tucat helyen és nézték meg több százan az
oldakat nem volt eredménye mert nem volt a jó az ajánlói linkje, sajnos emiatt el is ment a kedve az egésztől és a
rendszert szidta, annak ellenére, hogy egyértelműen Ő hibázott.
Azokat az érdeklődőket, akik ajánló nélkül regisztrálnak mélységben helyezzük el az aktív üzlettársak alatt.
Jutalék
Minden terméknek van pontértéke ez a hálózati jutalék miatt fontos.
A Family Business termékekre, külön kategóriában is szereplnek => 15% árrés van az új vásárlások után a pontérték
mellett. Az árrés a 15%-os ár és az ÜV ár különbözete. A 15% árrés abban az esetben jár minden olyan új vásárló után,
akinek az első vásárlása nem éri el a 100 pontértéket. A továbbiakban pedig minden vásárlása után mindaddig, amíg a
bruttó halmozott vásárlása el nem éri a 100.000 Ft-ot.
Az árrést az aktív ajánló kapja, az akitvitás feltétele személyes 25 pont. Ha az ajánlók vásárlása egy naptári hónapon
belül meghaladja a 2.500 pontot abban az esetben az aktivitás feltétele személyes 100 pontra emelkedik.
Továbbra is az új belépőket és a vásárlásokat összesítve a www.family-business.hu oldalon tudod megnézni a virtuális
irodádban.
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100 pontosok klubja - december
Akik havonta legalább 100 pont személyes forgalmat teljesítenek, tagjai
lesznek a 100 pontosok klubjának. A teljesítők bruttó 500 Ft
értékű kedvezmény kártyát kapnak, melyet a teljesítést követő hónapban
vásárolhatnak le.
HU: Kertesné Salgó Erzsébet, Budapest; Baksa József, Dunaújváros;
Szekér
Gáborné,
Szombathely;
Ipacs
Endre,
Kunhegyes;
Vörösné Hajgató Rozália, Bak; Németh Istvánné, Győr; Bíró Sándorné,
Karcag; Vajda Jánosné Judit, Kecskemét; Németh Bernadett, Győr; Sánta
István, Mosonmagyaróvár; Tóth Béláné, Debrecen; Radnai Ágnes, Pécel;
Sipos Imréné, Kunhegyes; Bársony Lajosné, Budapest, Szekercés Imréné,
Szigethalom; Dr. Kovács Dénesné, Budapest; Kálnai Károly, Mezőtúr;
Kovács Gyuláné, Mezőtúr; Horváth Szép Lajosné, Kiskunhalas; Panyik
Lajos, Tiszaföldvár-Homok; Poór Mihályné, Győrújfalu; Varga Imre,
Siófok; Sántáné Hegyi Judit, Mosonmagyaróvár.
RO: Kaszás Ágnes, Kovászna; Nagy Zsuzsanna, Egrespatak;
Hompoth Erzsébet, Csíkszereda; Tanko Mária Etelka, Bükkhavaspataka;
Sebestyén Margit, Csíkszereda; Hadházi Lajos, Jedd; Ardelean Ildikó,
Gyergyószentmiklós;
Benedek
Ágnes,
Gyergyószentmiklós;
Gal Khell Katalin, Barót.
SRB: Torok Júlia, Szabadka, Gergely Sándor, Szabadka.

200 pontosok klubja - december
Tagjai, akik legalább 200 pont személyes forgalmat teljesítenek.
A teljesítők bruttó 1.000 Ft kedvezményben részesülnek!
HU: Kártyás Gyula, Budapest; Csiki Enikő, Kecskemét; Dr Péli Erzsébet
& Kovács György, Galgahévíz.
RO: Sánta Erzsébet, Csíkszereda

300 pont felett teljesített decemberben
A teljesítők bruttó 1.500 Ft kedvezményben részesülnek.
Gréczi Józsefné, Kapuvár (330,4 p)
400 pont felett teljesített decemberben
A teljesítők bruttó 2.000 Ft kedvezményben részesülnek.
Rozsics Jánosné, Győr (444,9 p)
Kriszt István, Debrecen (447,1 p)

Webkonferencia

csütörtökönként 20 órától
A terem linkje: http://tinyurl.hu/H0Ox/
A webkonferencia terem elérhetősége
megtalálható a
www.family-business.hu weboldalán a rendezvények menüben, vagy
a facebook oldalunkon az eseményeknél.

A Family Business
Hálózati Hírlevele
Szerkesztő:
BORCSÁNYI PÉTER
E-mail címünk:
info@family-business.hu

„Mutass nekem egy hálátlan,
de mégis boldog embert.”
Zig Ziglar

FAMILY BUSINESS KÖZPONT
Levelezési cím:
Family Business
1153 Budapest, Bácska utca 15.
E-mail: kozpont@family-business.hu
Telefon: 06 1 372 0418
Mobil: 06 70 452 5100 vagy 06 70 452 5123
Fax: 06 1 372 0417
Nyitvatartás:
Hétfő-csütörtök: 09-17-ig;
Péntek: 09-14-ig

KLLIKVILÁG
A Family Business internetes divíziója.
Aki a legalább 25 pontértékben vásárol 1 hónapban,
jogosult a KlikkVilág eszközeit használni.
A KlikkVilág alapeszközök:
- weboldalba illetszthető nyereményjáték oldal
- HírPortál szintén látogatók toborzásához, forgalomnöveléshez,
- Apróhirdető Portál látogatottság növeléshez, forgalomnöveléshez,
- 1 db weboldal, amelyet tetszőleges tartalommal tölthetsz fel.
A 25 pont teljesítése után e-mailben az eszkozok@klikkvilag.hu
címre kell jelezni névvel és tagkóddal az igényt.

FIGYELEM!
A mindenkor aktuális legfrissebb Family Business
termékárjegyzék letölthető honlapunkról is.
(Virtuális iroda, letöltések menü)
Szintén letölthetőek a Family Info hírlevél
archív számai is.

JANUÁR HÓNAP ZÁRÁSA
A januárra vonatkozó rendelések felvételének
utolsó időpontja:
2015. január 31. (szombat) 24 óra
Kizárólag csak azon rendelések pontértéke kerül
elszámolásra
januárra
amelyeket
legkésőbb
2015. február 04-ig (szerdáig) átvettek, azaz annak
ellenértékét kifizették.
A későbbi időpontokban történő átvétel esetén a
rendelés pontértékét már februárra számoljuk el!

14. születésnapi
Family Nap
február 14. Budapest
Időpont: 2015. február 14. 10 -14 óráig
Helyszín: Hotel Pólus, Budapest
1152 Budapest, Szentmihályi út 131.
Részvételi díj: 1.000 Ft / fő - ami egyben
vásárlási utalvány is
Svédasztalos
ebéd
igény
szerint:
1.500 Ft / fő (jelentkezés a helyszínen)
Az esetleges nyomdai hibákért és elírásokért
felelősséget nem tudunk vállalni. A termékek
színben és méretben a fotón látottaktól eltérhetnek.
Az újságban szereplő képek csak illusztrációk.

www.facebook.com/fb.mlm
www.market24.hu
www.youtube.com/opontop

