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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 szolgáltatásain-
kat, sőt egy különleges vállalkozásba is foghat. 

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 megta-
karítás érhető el,
•	 a	Family	Business	kiegészítő	jövedelemforrást	biztosít	a	család	számára,	amely	ko-
moly üzleti vállalkozássá fejleszthető, tőkebefektetés és anyagi kockázat nélkül,
•	 rendezvényeink	(pl.	nyári	családi	tábor,	Family	Bál)	az	egész	családot	várják.



                                          Vásárlói Klub

Törzsvásárlói rendszer - Vásárlói Klub és EDC Club

A	törzsvásárlói	rendszer	alapjaiban	egy	nagyon	okos	találmány,	leírom	a	rövid	lényegét,	
hogy mindenki számára érthető legyen.

A kereskedők célja, hogy minél több vevője legyen, ezzel minél magasabb, stabilabb, 
tartós	profitot	érjen	el.

A törzsvásárlói rendszerek azt teszik lehetővé, hogy 
kereskedők kedvezményt adjanak tagjai, a 
vásárlók számára.  Ezzel a kereskedő azt éri el, 
hogy a rendszer tagjai hozzá mennek vásárol-
ni	és	nem	a	konkurenciához,	a	vásárló	pedig	a	
kedvezménynek örül. 

A	 szerződött	 partnereinknél	 minden	
elköltött Bruttó 1.000 Ft, 16 Lei, 3,7 Euró, 
370	Dinár	után	minimum	1	pont	jutalék	jár.

A jutalék mértéke lehet nagyobb is,  
attól függ, hogy az FB-vel szerződő  
partner	milyen	mértékű	kedvezményt	ad.	 
Erről	 tájékoztatás	 az	 újságban	 és	 a	 
honlapon	található.

Ez a jutalék az aktuális hálózati ág min-
den	szintjén	(végtelen	mélységig)	elszá-
molásra kerül! Nincs korlátozás!

Azok	a	tagok	akik	Vásárlói	Klub	partnereket	szerveznek,	az	általuk	hozott	partnereknél	
történt	forgalom	után	jutalékot	kapnak!	A	partnerek	által	adott	jutalék	20%-a	az	FB	tagot	
illeti	meg.	A	jutalék	80%-a	pedig	a	hálózatban	kerül	jóváírásra.

Az	 érvényes	 Vásárlói	 Klub	 szerződések	 megtalálhatóak	 az	 FB	 honlapján.	 
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Az FB tagjai a Vásárlói Klubon kívül igénybe vehetik az Euro Discount 
Club	 (továbbiakban	 EDC)	 adta	 lehetőségeket	 is.	 Az	 FB	 tagkártya	
egyben EDC kártya is, ezzel a kártyával több ezer elfogadóhelyen 
kedvezményesen	 vásárolhat	 így	 azonnal	 spórolhat	 akár	 több	 ezer	
forintot is.

Az	 EDC	 -	 a	 CardSolutions	Group	 tagjaként	 -	Magyarország	 legna-
gyobb	létszámú	törzsvásárlói	rendszere,	mely	országosan	több	ezer	
elfogadóhelyen - átlagosan 11,4% - azonnali kedvezményt biztosít az élet minden terül-
etén	mindazoknak,	akik	rendelkeznek	érvényes	plasztikkártyával.	Taglétszámuk	ma	már	
700.000 fő, így óriási vásárlóerőt biztosítanak.

A	Family	Business	 rendszere	egyedülálló,	hiszen	egy	struktúrában	megtalálhatóak,	a	 ter-
mékek, szolgáltatások, biztosítások, kedvezményes vásárlási lehetőség és a vásárlói klub 
rendszer is. Ez a kombináció a világon teljes egyedi, nincs még egy ilyen hálózat. 

Akár csak a Vásárlói Klub szervezésével is kiemelkedő jutalékokat lehet szerezni, de a ha-
tékonyság együtt a legnagyobb.

Csatlakozzon még ma, hogy kihasználja a 
 Family Business előnycsomagját!

További	információért	keresse	meg	a	Szponzorát vagy az 
 FB Központot  

(E-mail:	kozpont@family-business.hu;	Mobiltelefonszám:	06-70-452-51-23)
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“Ahol a család és az üzlet találkozik”

Önnel	együttműködve	szeretnénk	a	piac	meghatározó	szereplőjévé	fejlődni.	

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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