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Ahol a család és
az üzlet találkozik!

A Family Business egy 100%-os magyar tulajdonban lévő hálózatos értékesítési rendszer,
amely 2001 elején alakult. Cégünk kiváló minőségű és kedvező árfekvésű termékeivel és
szolgáltatásaival a családok széles körű igényeit igyekszik kielégíteni.
A hálózatunkhoz történő csatlakozás az Ön és családja számára is számos előnnyel járhat:
nagykereskedelmi áron vásárolhatja meg a termékeket, veheti igénybe a szolgáltatásainkat, sőt egy különleges vállalkozásba is foghat.
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Fontosnak tartjuk, hogy
•
a Family Business termékek többségében magyar gyártmányúak, kiváló
minőségűek , kedvező árúak, egy családi háztartás szükségleteihez igazodnak,
•
szolgáltatásaink (üdülés, ingyen mobil telefonálás családon belül) minden család
számára vonzóak, és a mintegy 1.000 elfogadóhelyes vásárlói klubbal is jelentős megtakarítás érhető el,
•
a Family Business kiegészítő jövedelemforrást biztosít a család számára, amely komoly üzleti vállalkozássá fejleszthető, tőkebefektetés és anyagi kockázat nélkül,
•
rendezvényeink (pl. nyári családi tábor, Family Bál) az egész családot várják.

Telekommunikációs partnerünk a
VODAFONE
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A Vodafone-al vezettük be rendkívül kedvezményes mobil kommunikációs szolgáltatásunkat, mely iránt egyre nagyobb az érdeklődés. Éppen ez indokolja, hogy összefoglaljuk
a feltételeit annak, hogy hogyan lehet hozzájutni ehhez a lehetőséghez.
Melyek az előfizetés előnyei?
• A 2000 Ft-os havi nettó előfizetési díj 50%-ban lebeszélhető.
• Rendkívül kedvezőek a percdíjak.
• És ami a legfontosabb: azok a Family Business tagok, akik igénybe veszik ezt a szolgáltatást, nulla forintért hívhatják egymást, mégpedig csúcsidőtől függetlenül, azaz éjjel-nappal, bármikor!
Könnyebb szponzorálás – csak a telefonért is megéri! Vállalkozásoknak is!
A használati jogosultság miatt tervezhető a havi forgalom.

Már több, mint 2.000 elégedett előfizető van!

				
				

“A Fabus előfizetéssel megfeleztem a telefonköltségeimet!
				
Nálunk már az egész család ingyen hívja egymást.”
									
Péter /Budapest/
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Feltételek

A szolgáltatás alapfeltétele, hogy az előfizetést igénylő személy aktív FB tag legyen, azaz
minden hónapban teljesítse a 25 pontos vagy az éves 300 pontos személyes forgalmat.
Egy FB tag 5 db Vodafone Fabus előfizetéssel rendelkezhet, az előfizetések számától
függetlenül a feltétel mindig a havi 25 vagy évi 300 pont személyes forgalom.

Eljárás a szolgáltatás igénylésénél
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A technikai lebonyolítást illetően a következő lépéseket kell megtenni:
1. Az FB aktív tagjának kell lenni, tehát az igénylés benyújtásának hónapjában, az igénylés
benyújtása előtt már teljesíteni kell a 25 pontot.
2. Az igénylőnek feltétlen meg kell ismernie azt a tájékoztatót, amely összefoglalja a telefonos szolgáltatás szabályait.
3. Az FB tag 2 példányos „Igazolás-űrlap” pontos kitöltésével kéri a szolgáltatást, és
aláírásával elismeri, hogy ismeri és vállalja a
tájékoztatóban leírtakat.
4. Az FB Központ a beérkezett Igazolást (ha a
feltételek teljesítettek) lebélyegzi és kiadja az
igénylő tag számára.
5. Az igazolással meg kell keresni egy hivatalos Vodafone értékesítő helyet (Amelyekről
kérjen információt az FB Központtól!), ahol a
„FaBus” csomagot kell kérni.

Amennyiben kérdése van keresse meg a Szponzorát vagy az
FB Központot (kozpont@family-business.hu 06-70-452-51-23)

www.family-business.hu

“Ahol a család és az üzlet találkozik”

Önnel együttműködve szeretnénk a piac meghatározó szereplőjévé fejlődni.
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Jövőképünk egyértelmű: a világ vezető értékesítési vállalatává kívánunk válni azáltal,
hogy több jövedelmet biztosítunk Üzletépítőink számára, mint bármely más vállalat.
Azonnali prémium jövedelmet nyújtunk az üzleti partnereknek.
Nálunk mindig a maximális jutalék kerül kiszámításra.
Kimagasló és végtelen bónuszt biztosítunk Üzletépítőink számára.

Szolgáltatásaink igen szerte ágazóak.
Legyen szó biztosítási védelemről vagy törzsvásárlói rendszerről.
Mindenki a megtalálja a hozzáillőt.
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