


 

 

FM GROUP Polska jest firmą z branży FMCG działającą w sektorze marketingu wielopoziomowego. Została założona w 2004 roku we Wrocławiu przez Artura Trawińskiego. Odniesiony w kraju 

sukces umożliwił firmie dynamiczne wkroczenie na rynki zagraniczne. Obecnie marka FM GROUP jest znana i ceniona w kilkudziesięciu krajach w Europie, Ameryce Północnej i Południowej, Australii, 

Afryce oraz w Azji. Na całym świecie z FM GROUP współpracuje około 589 000 Dystrybutorów, z czego ponad 200 000 działa w Polsce. 

Partnerzy strategiczni firmy: 

 Drom Fragrances 

 

- Został założony w 1911.  

- DROM jest uznawany za jeden z 10 najlepszych światowych domów perfumeryjnych.  

- Firma aktualnie zatrudnia 25 najlepszych kreatorów zapachów w swoich 5 centrach rozwojowych w Monachium, Paryżu, Nowym Jorku, Sao Paulo i Guangzou. 

- Dziś DROM jest obecny w Europie, Ameryce Północnej i Południowej, Bliskim i Dalekim Wschodzie i Australii. Firma posiada 5 centrów rozwojowych i fabryk w Niemczech, Francji, USA, 

Brazylii i Chinach oraz oddziały w 40 krajach. 

- FM Group w ciągu 6 lat stał się jednym z największych odbiorców DROM Fragrances na świecie i jego kluczowym partnerem. 

 

 Mercedes Benz 

W styczniu 2008 roku w wyniku współpracy z Mercedes-Benz firma FM GROUP stworzyła międzynarodowy Program Motywacyjny dla Liderów „Mercedesem po sukces”. Liderzy FM GROUP, 

w zależności od uzyskanego poziomu, mogą sięgnąć po Mercedesy Klasy A, C, E lub S 

 Polkomtel S.A.  

Polkomtel S.A Operator sieci telefonii komórkowej od lutego 1996 roku. FM GROUP Mobile Sp. z o.o. i Polkomtel S.A., operator sieci Plus, podpisały umowę o współpracy, której efektem 

było rozpoczęcie (jesienią 2009 roku) działalności FM GROUP Mobile 

 GLS  

General Logistic Systems – przedsiębiorstwo logistyczne z siedzibą w Amsterdamie. Działa na rynku przesyłek kurierskich w 35 krajach za pośrednictwem swoich spółek – córek oraz 

przedsiębiorstw partnerskich. W roku obrotowym 2005/2006 jej obrót wyniósł 1,5 miliarda Euro. 

Nagrody dla FM Group:  

 Laur Klienta – Odkrycie 2011 w kategorii Kosmetyki dystrybuowane w kanale pozasklepowym. 

 Seria kosmetyków Spa Senses FM GROUP otrzymała kolejną nagrodę „Superprodukt 2011 Czytelniczek Świata Kobiety”.  To już druga nagroda dla serii Spa Senses. W marcu 

zeszłego roku doceniono oryginalny design jej opakowań w konkursie Art of Packaking. Tam również zajęliśmy pierwsze miejsce! 

 Ten biznes MLM ostatnio zdominował pod względem informacyjnych doniesień portal „Network Magazynu”. Jednak dobry pomysł i ciężka praca się opłaca. Firma FM GROUP Polska, FM 

GROUP World i Perfand znalazły się w prestiżowym gronie laureatów „Gazel Biznesu 2010”. 

 


