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„Za każdym dużym sukcesem kryje się marzenie, które stało się rzeczywistością.“
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Wspaniała szansa na zdobycie większej 
wolności i niezależności

To wszystko zaczęło się od jasnej wizji 
oraz garści marzeń i ogromnej nadziei. 

Założenie PM-International blisko 26 lat 
temu było fundamentem dla realizacji 
mojej wizji i spełnienie moich marzeń. 
Moim szczególnym celem było danie 
każdemu szansy na stanie się finansowo 
niezależnym, bez względu na pochodzenie 
społeczne i zawód, tak jak zrobiłem to ja. 

Z pomocą naszych innowacyjnych produk-
tów możesz rozpocząć nową, ekscytującą 
podróż. Spełnij swoje własne marzenia 
i ustal nowe cele z PM-International.

Dziś mamy w rękach klucz do lepszej przy-
szłości. Nieważne, czy myślisz o dodatko-
wym zarobku czy swoim własnym biznesie, 
PM-International daje Ci szansę czerpania 
z jednego z najszybciej rozwijających się 
rynków 21. wieku. Znajdź drogę na szczyt, 
zostań częścią rodziny PM-International 
i dołącz do wyprawy na światowe rynki 
dystrybucji wysokiej jakości produktów 
dla zdrowia, fitnessu i urody.

Rolf Sorg
Założyciel i CEO PM-International AG
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Firma PM-International dąży do objęcia pozycji lidera na międzynarodowym rynku produktów 
klasy premium w branży zdrowia, fitnessu i urody – od wewnątrz i z zewnątrz.

„Lider światowego rynku w dystrybucji wysokiej jakości 
produktów dla zdrowia, fitnessu i urody.” 
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Sukces firmy PM-International rozpoczy-
na się od unikalnej filozofii produktów. 
Opracowaliśmy innowacyjne suplementy, 
które w widoczny sposób wpływają na to, 
czego prawie każdy z nas pragnie:

· poprawy jakości życia poprzez lepszą 
sprawność i dobre samopoczucie 

· większej radości z życia dzięki lepszemu 
i młodszemu wyglądowi

Koncentrujemy się na segmencie towarów 
premium i stawiamy na innowacyjne 
produkty, zdecydowanie wyróżniające się 
na rynku. 

Nasz system dystrybucji gwarantuje firmie 
sukces, który usatysfakcjonuje każdego, 
kto będzie miał w nim swój udział.

„Nic nie jest tak silne, jak idea, której czas nadszedł.“

Victor Hugo
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Niezależna ekonomicznie firma posiada 
solidne podstawy finansowe. Nasz wskaźnik 
kapitału własnego wynosi ponad 60% 
i jest około dwukrotnie wyższy niż średnie 
kapitały innych niemieckich firm średniej 
wielkości, z ratingiem trzy razy A+. 

Warto podkreślić gwałtowny rozwój firmy. 
Od 2011 roku PM-International była 
uznawana za jedną ze 100 najlepszych 
firm prowadzących sprzedaż bezpośrednią 
na świecie (spomiędzy około 22 000 firm) 
za względu na jej znaczne i rosnące przycho-
dy, a w 2019 roku zajęła 24. miejsce. 

Dun & Bradstreet, jedna z wiodących 
globalnych firm zajmujących się informacją 
gospodarczą, przyznaje PM-International 
99 punktów na 100 możliwych.*

Od 2002 r. PM-International ponad 15 razy 
została ogłoszona jedną ze 100 najbardziej 
innowacyjnych niemieckich firm. 

Magazyn networkowy Netcoo przyznał 
firmie PM tytuł “Firma roku” w 2013/2014 
roku oraz ponownie w 2018/2019. W 2018r. 
firma PM-International otrzymała nagrodę 
German Brand Award za wybitne zarządza-
nie marką.

W 2016 r. Rolf Sorg po raz siódmy był 
jednym z finalistów konkursu na „Przedsię-
biorcę roku”. W tym konkursie nagradza 
się największe osiągnięcia na poziomie za-
rządzania przedsiębiorstwem w Niemczech
i Luksemburgu. 

„Tylko ponadprzeciętne dokonania prowadzą
do sukcesu i zyskują uznanie ekspertów.” 

* stan: maj 20196

FIRMA – Solidna firma, jedna z najlepszych 
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PM-International

No. 24
In recognition of worldwide 

performance ranking as a top one hundred
direct selling company in the calendar year 

two thousand and eighteen.

PM jest także członkiem Światowej 
Federacji Stowarzyszeń Sprzedaży Bezpo-
średniej (WFDSA). Wszyscy członkowie 
zobowiązują się do przestrzegania określo-
nych standardów postępowania w interesie 
klientów i partnerów biznesowych.

Co więcej, Rolf Sorg został wybrany 
do rady CEO WFDSA, gdzie pomaga 
kształtować przyszłość sprzedaży bezpo-
średniej na całym świecie.

* wytypowane spośród firm biorących udział w płatnym konkursie. 7
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„Wzrost nie jest przypadkiem, lecz wynikiem inwestycji
 we właściwą rzecz w odpowiednim czasie.“

PM-International AG jest firmą sprzedaży 
bezpośredniej w branży zdrowia, fitnessu
i urody. 

Oferujemy najwyższej jakości suplementy 
diety linii FitLine dla zdrowia (suplementacja 
podstawowa i dodatkowa, kontrolowanie masy 
ciała, produkty dla sportowców) i produkty 
kosmetyczne linii FitLine Med oraz Skin dla 
urody. 

Założona w 1993 roku przez Rolfa Sorga, 
PM-International rozumie, które elementy 
należy ze sobą połączyć aby stworzyć firmę 
odnoszącą sukcesy: koncepcja innowacyjnego 
produktu i sprawny network-marketing. 

Sprawiło to, że PM-International gwałtownie 
i znacząco rozwinęła swoją działalność
i w 2018 roku osiągnęła roczny obrót w wyso-
kości 833 mln USD, co pozwoliło jej znaleźć 
się w gronie top 25 firm prowadzących sprze-
daż bezpośrednią pod względem przychodów. 

Pomimo imponującego wzrostu i aktualnej 
wielkości, PM-International pozostaje firmą 
rodzinną. 

Założyciel i CEO Rolf Sorg jest nie tylko 
czołowym strategiem firmy od początku jej 
istnienia, lecz również ma wpływ na decyzje 
dotyczące  codziennego życia tysięcy dystry-
butorów na całym świecie. 
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FIRMA – Biznes rodzinnyFIRMA – Biznes rodzinny
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1993 1994 1995 2000 2002 2003 2009 2015 20182016

*  Od 2002 r. PM-International ponad 15 razy została ogłoszona jedną ze 100 najbardziej innowacyjnych firm. 

Wytypowane spośród firm biorących udział w płatnym konkursie. 
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AM

EUIIGrupa PM-International zajmuje dobrą 
pozycję na świecie, posiadając ponad 
30 oddziałów i partnerów biznesowych
w ponad 40 krajach. 

Międzynarodowa siedziba ulokowana jest 
w Luksemburgu, a regionalne centrale 
znajdują się w Europie, Azji i Ameryce.

„Tylko determinacja w dążeniu do celu chroni 
przed zagrożeniem bycia prześcigniętym.”

  Centrala

  Kraje z lokalną siedzibą

  Kraje w fazie przygotowawczej

  Kraje bez oddziału, tylko wysyłka 

10

FIRMA – Globalny gracz
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AP

Europejska Siedziba 

Niemcy

Międzynarodowa Centrala

Luxembourg

Azjatycka Siedziba 

Singapur

Amerykańska Siedziba 

Floryda, USA
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Torsten Weber

Professor Dr.
Julian Weghuber

Dr. Jürgen Reimann

Dr. Howard Peiper

Wilhelm Messer

Dr. Tobias Kühne

Dr. Peter Pfortner

Prof. Dr. Manfred Eggersdorfer

Anja Wunder

Katrin Seifarth

Dr. Rudi Wajda

Dr. Marcus Iken

Dr. Raimund Abele

Markus Herrmann

Dr. Joel Kahn

Dr. Bernard Cher

Horst Meinhardt

W skład Rady Naukowej wchodzą doświadczeni specjaliści z różnych dziedzin. Dzięki kompetencjom ekspertów PM-International zapewnia-
my, że produkty i ich jakość zawsze spełniają najwyższe wymagania: od formuły do procesu produkcji.

1212
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Dr. Tobias Kühne
Szef Rady Naukowej ds. linii produktów 

FitLine w PM-International, specjalista 

medycyny naturalnej, medycyny żywienia 

oraz medycyny sportu 

Horst Meinhardt
Twórca oraz ekspert w dziedzinie receptur 

kosmetyków oraz technologii procesów. 

Dr. Bernard Cher
Dyrektor Naukowy na region Azji i Pacyfiku. 

Ekspert w dziedzinie nauk biologicznych, 

fizjologii człowieka, komunikacji naukowej, 

odżywiania, produktów pielęgnacyjnych 

i opracowywania produktów. 

Dr. Joel Kahn
Kardiolog interwencyjny i prewencyjny. 

Założyciel Centrum Kardiologii Kahn (Kahn 

Center for Cardiac Longevity). Wykładowca 

medyczny na Stanowym Uniwersytecie 

Medycznym w Wayne. 

Markus Herrmann
Kierownik laboratorium ds. rozwoju 

produktów. Skupia się na rozwoju koncepcji 

produktów, szczególnie suplementów diety. 

Dr. Raimund Abele
Szef ds. bezpieczeństwa produktu 

w  PM-International.

Dr. Marcus Iken
Kierownik badań i rozwoju

w PM-International, doktor ekotrofologii, 

naukowiec w dziedzinie odżywiania, 

międzynarodowy wykładowca.

Dr. Rudi Wajda
Dyplomowany chemik. Twórca systemów 

nośnych na bazie naturalnych produktów 

w zakresie kosmetyków i suplementów diety.

Katrin Seifarth
Trener zarządzania, ekspert ds. rozwoju 

i marketingu marki. 

Anja Wunder
Dyrektor linii produktów kosmetycznych 

FitLine w PM-International. 

Prof. Dr. Manfred Eggersdorfer
Profesor ds. procesów starzenia się,

ze szczególnym uwzględnieniem wpływu 

nieodpowiedniego spożycia i statusu mikroele-

mentów na zdrowie i samopoczucie. Były szef 

działu ds. nauki o żywieniu i prawodawstwa

w DSM Nutritional Products.

Dr. Peter Pfortner
Adwokat specjalizujący się w sprawach doty-

czących środków spożywczych i kosmetyków.

Torsten Weber
Dyrektor marketingu sportowego 

w  PM-International.

Dr. Howard Peiper
Doktor naturopatycznej medycyny i specjalista 

ds. receptur suplementów.

Profesor Dr. Julian Weghuber
Profesor fizjologii molekularnej komórki i PI.

Dr. Jürgen Reimann
Przysięgły ekspert w zakresie definicji 

farmaceutyków, żywności i suplementów diety.

Wilhelm Messer
Dyrektor ds. rozwoju linii produktów FitLine 

w PM-International. 
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PM-International chce zmieniać ludzkie 
życie na lepsze. Stosujemy tę zasadę
w praktyce, nawet poza naszą codzienną 
działalnością.

Nasza wieloletnia współpraca z organizacją 
charytatywną World Vision odznacza się 
aktywnym oraz nieustannym wsparciem. 
Pomagamy dzieciom, ich rodzicom
i społecznościom na świecie, między 
innymi w Ghanie, Kambodży i Indiach. 
Obecnie z radością sponsorujemy 
1800 dzieci, a całkowita kwota darowizny 
wynosi 648 000 EUR na 2019 r. 

Każdy produkt sprzedawany przez
PM-International daje dzieciom jedną 
„godzinę życia” i większe szanse rozwoju. 
Mamy nadzieję, że nadal będziemy roz-
szerzać naszą współpracę charytatywną, 
aby pewnego dnia sponsorować co najmniej 
10 000 dzieci, ponieważ wierzymy, że po-
magamy im kształtować naszą przyszłość.

PM, we care!

„Szczęście to jedyna rzecz, która się mnoży, gdy się ją dzieli.”

Albert Schweitzer

14

DOBROCZYNNOŚĆ – Zaangażowanie na rzecz lepszego świataDOBROCZYNNOŚĆ – Zaangażowanie na rzecz lepszego świata
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PM-International koncentruje się na kon-
cepcjach innowacyjnych produktów, które 
wyróżniają się na tle reszty rynku. 

Dzięki naszemu konsekwentnemu podej-
ściu do zarządzania innowacją posiadamy 
ponad 70 patentów krajowych i między-
narodowych, a 20 kolejnych wniosków 
patentowych jest rozpatrywanych. 

Naszym kluczowym atutem jest Koncep-
cja Transportu Substancji Odżywczych 
(Nutrient Transport Concept- NTC®).

Nasze produkty są tworzone na pod-
stawie unikalnej Koncepcji Transportu 
Substancji Odżywczych (NTC®), która 
polega na dostarczeniu organizmowi 
składników odżywczych do miejsca, 
gdzie są potrzebne- na poziom komórki, 
od wewnątrz i z zewnątrz.

Ta koncepcja wspomaga optymalne 
wchłanianie substancji odżywczych dzięki 
zwiększeniu ich bioprzyswajalności. 

16
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W 2016 roku PM-International podpi-
sała umowę o współpracę strategiczną 
z  Luksemburskim Instytutem Nauki 
i Technologii (LIST), Organizacją Badań 
i Technologii, która rozwija zaawansowane 
technologie i dostarcza innowacyjne pro-
dukty i usługi dla branży i społeczeństwa. 

W 2019 r. PM-International znacząco 
przyczyniła się do powstania „Josef 
Ressel Zentrum” na Uniwersytecie Nauk 
Stosowanych w Górnej Austrii. Dzięki tej 
współpracy PM-International znacznie 
przyspieszy badania oraz działania 
rozwojowe mające na celu opracowanie 
innowacyjnych organicznych suplementów 
dla zdrowia, fitnessu oraz linii produktów 
kosmetycznych.

17
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Product Quality regularly 
independently tested by 
TÜV SÜD ELAB

More information: 
www.tuev-sued.de/elab/pm

Product Quality 
regularly 
independently tested

Category: Dietary supplement

Initial test: June 22, 2016

* Basics sachet

Test Plan

 *

Product/Testing parameters FitLine Basics
Flavor: Orange

FitLine Activize Oxyplus
Flavor: Cassis, Lemon grass

FitLine Activize Oxyplus Stevia
Flavor: Cassis

Declaration check

Vitamin A

B vitamins

Vitamin C

Minerals

Steviol glycoside (Stevia)

Nutritional values

Dietary fiber

Caffeine

Microbiological examination 
(total bacterial count, 
Enterobacteriaceae E. coli, yeast 
and mold, Staphylococcus, 
Salmonella spp., Listeria 
monocytogenes)

Company: PM-International AG

Sample taking: Distribution Center

Test cycle: 6 months, sampling renewed if nonconformity asserted

Selenium

JAKOŚĆ PRODUKTU jest regularnie niezależnie 
testowana przez TÜV SÜD ELAB

Premium oznacza dla nas transparentność 
i jakość. To jest powód, dla którego pod-
dajemy nasze produkty regularnym testom 
jakości przez TÜV SÜD ELAB.

Jako niezależny usługodawca laboratoryjny 
z wieloletnim doświadczeniem w zakresie 
analityki żywności, wody i środowiska, 
TÜV SÜD ELAB świadczy profesjonalne 
doradztwo w zakresie zapewnienia jakości 
naszych produktów.

Niezależne analizy wybranych parametrów 
jakościowych przeprowadzane przez TÜV 
SÜD ELAB uzupełniają wykonywaną 
przez producenta kontrolę wewnętrzną 
produktów i tym samym przyczyniają się 
do zwiększenia jakości naszych produktów. 
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PRODUKTY – Najwyższa jakość i maksymalne bezpieczeństwo 
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*

* Wszystkie produkty FitLine znajdują się 

na Liście Kolońskiej (Kölner Liste®). Na tej 

liście publikowane są produkty przetestowane 

przez jedno z wiodących na świecie laboratoriów 

do analizy suplementów na obecność substancji 

dopingowych. Więcej informacji na stronie: 

www.koelnerliste.com

Wszystkie nasze produkty „Made in 
Germany” są produkowane zgodnie 
ze standardem GMP (Dobra Praktyka 
Produkcyjna) obowiązującym w branży 
farmaceutycznej. Gwarantuje to najwyższą 
czystość i maksymalną jakość. 

19
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*

Wielu najwyższej klasy sportowców 
ufa suplementom odżywczym FitLine,
a FitLine jest oficjalnym dostawcą nie-
zliczonej liczby organizacji sportowych
i kadr narodowych. 

Sportowcy, organizacje sportowe i drużyny 
cenią nasze zaangażowanie na rzecz 
bezpieczeństwa stosowania produktów 
i są przekonani, że połączenie wysokiej 
jakości składników pomaga im osiągać 
coraz lepsze wyniki. 

Suplementy diety stosowane przez 
zawodowych sportowców do optymali-
zacji kondycji fizycznej, wytrzymałości 

oraz osiągnięć są również właściwym wy-
borem dla każdej osoby świadomej swoje-
go zdrowia lub zorientowanej na osiąganie 
sukcesów. Produkty FitLine są poszukiwa-
ne przez najlepszych sportowców na całym 
świecie, ponieważ są testowane na obec-
ność substancji dopingujących i znajdują 
się na ekskluzywnej Liście Kolońskiej*. 

W szczególności cenią oni ich smak, 
tolerancję i pozytywne rezultaty, które 
są w stanie osiągać dzięki produktom 
FitLine.

* Wszystkie produkty FitLine znajdują się 

na Liście Kolońskiej (Kölner Liste®). Na tej 

liście publikowane są produkty przetestowane 

przez jedno z wiodących na świecie laboratoriów 

do analizy suplementów na obecność substancji 

dopingowych. Więcej informacji na stronie: 

www.koelnerliste.com
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PRODUKTY – Bezpieczeństwo w sporcie
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Achim Heukemes 
Sporty ekstremalne

Wicemistrz świata w 24-godzinnym maratonie 

rowerowym i duathlonie (Masters) 

Ambasador marki FitLine

Christian Schwarzer
Mistrz Świata w piłce ręcznej w 2007r.

Ambasador marki FitLine

Master Ho-Ro-Bin
Mistrz Wushu

Wielokrotny mistrz Azji w Wushu

Tajemnica 
zawodowców 

Najwyższej klasy sportowcy z ponad 
50 różnych dyscyplin i ponad 20 krajów 
ufają produktom FitLine i są zadowoleni
z rezultatów ich stosowania 

Co najlepsi sportow-
cy najbardziej cenią 
w FitLine?*

 niezawodność produktu między 
innymi: jego obecność na Liście 
Kolońskiej (Koelner Liste®)

 doskonałą skuteczność 

 najlepszą tolerancję 

 dobry smak

 szeroką gamę produktów 

 dużą wiarygodność dzięki reko-
mendacjom innych czołowych 
sportowców 

*  wewnętrzna ankieta z udziałem 
ponad 200 sportowców 
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Oficjalny dostawca

Mario Zwingmann
Sportowiec Federacji WFF

Mr Universe 2017 Federacji WFF

„Używam Restorate po treningach
lub przed pójściem spać. Magnez i inne 
świetne witaminy poprawiają moją regene-
rację podczas snu”.

Leon Bauer
Boks

Mistrz Świata Juniorów 

„Dzięki Activize Oxyplus mam więcej 
energii podczas walk i treningów”. 

LAT

· Produkty FitLine od ponad 20 lat
mają mocną pozycję w sportach wy-
czynowych 

· 89% najlepszych sportowców potwier-
dza szybką regenerację i odzyskiwa-
nie energii po intensywnym wysiłku 
fizycznym i dużym obciążeniu*

· 83% najlepszych sportowców zauwa-
żyło poprawę koncentracji*

· 80% najlepszych sportowców zauwa-
żyło wzmocnienie układu odporno-
ściowego*

· 80% najlepszych sportowców było
w stanie ustabilizować swoje wyniki*

*  (po 90 dniach stosowania produktów 
 FitLine; badanie wewnętrzne).

Fakty 
dotyczące FitLine
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Carolin Schäfer
Lekkoatletyka

Wicemistrz Świata w siedmioboju 

„Produkty FitLine zapewniają mi opty-
malne wsparcie podczas startów w sied-
mioboju. Czuję się pełna energii i szybciej 
regeneruje się w nocy”. 

Felix Tan
Triathlon

Top 5 zawodników Ironman na świecie

„Efektem stosowania produktów FitLine 
jest nie tylko poprawa zdrowia, ale także 
wsparcie w moim codziennym treningu”.

Philipp Kohlschreiber
Tenis

Zawodnik Pucharu Davisa

„Jako zawodowy tenisista podróżuję 
prawie przez cały rok i czasami trudno 
jest zjeść zbilansowany posiłek. Dzięki 
produktom FitLine mam do dyspozycji 
optymalne suplementy”. 
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Suplementy diety FitLine:
suplementacja od rana do 
wieczora 

Opracowane na podstawie unikalnej 
koncepcji NTC®, nasze suplementy diety 
FitLine pomagają sprostać wyzwaniom 
życia codziennego oraz utrzymać zdrowie
i osiągnięcia na wysokim poziomie, rów-
nież w późnym wieku. 

Oddziałują one zarówno na układy odpor-
nościowy i krążenia jak i na pracę serca. 
Następuje natychmiastowy wzrost koncen-
tracji, pojawiają się również inne widoczne 
efekty: ładniejsza skóra, mocniejsze włosy 
i paznokcie. 

To czyni FitLine niezbędnym elementem 
skutecznej strategii anti-aging.
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Kosmetyki FitLine

FitLine skin oferuje zharmonizowaną gamę wy-
sokowartościowych produktów kosmetycznych 
opartych na naszej unikalnej koncepcji NTC®, 
które pozwalają osiągnąć młodziej wyglądającą 
i wyraźnie gładszą cerę. 

Dzięki opracowaniu naszych produktów ko-
smetycznych na podstawie badań naukowych, 
pomagają one uniknąć przedwczesnego starze-
nia się skóry i znacząco zmniejszają zmarszczki.

Produkty FitLine med zapewniają rozwiązania 
dostosowane do szczególnych potrzeb. Siła 
naszych innowacyjnych produktów, oparta 
na unikalnej koncepcji NTC®, pozwala uzyskać 
optymalne rezultaty. 

Naturalne składniki zapewniają najwyższą 
możliwą tolerancję dermatologiczną. 
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System dystrybucji wybrany przez 
PM-International świadomie rezygnuje 
z tradycyjnych struktur handlowych i sta-
wia na bezpośredni kontakt z klientem.
To pozwala na wymianę informacji 
z pierwszej ręki o zaletach produktów 
i efektach ich stosowania. 

Profesor dr h.c. Lothar Späth (były 
premier Niemiec) scharakteryzował efek-
tywną koncepcję firmy PM-International 
następująco: „Dzięki sieci marketingu 
składającej się z niezależnych dystrybu-
torów, firma jest blisko klienta”. I dodał: 
„Pozwala to na bezpośrednią komunikację 
oraz szybszą reakcję na potrzeby runku”. 
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„Sukces wymaga wyczuwania pulsu rynku i reagowania na potrzeby klientów.” 
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Legalność Planu Marketingowego 
PM potwierdozna sądownie. 

The legality of the 
PM Marketing Plan has been 
confi rmed by a court of law.

OLG Frankfurt, Urteil vom 19.05.2011, Az. 6 U 286/10

Regional High Court Frankfurt, Germany 
Judgement May 19, 2011: Az. 6 U 286/10

Z PM-International każdy ma jednakową 
szansę na wygenerowanie dodatkowego 
dochodu, niezależnie od statusu społecz-
nego, zawodu, wykształcenia czy zasobów 
finansowych. Jedyna rzecz, która się tutaj 
liczy, to Twoja chęć i gotowość do pracy. 

Nasi partnerzy biznesowi mogą zainwesto-
wać w swoją współpracę z PM-Internatio-
nal tyle czasu i energii, ile chcą, praktycznie 
nie ma ograniczeń dodatkowego dochodu 
który mogą sobie wypracować. 

Niezależni partnerzy są uprawnieni do ko-
rzystania ze wsparcia globalnego zespołu 
doświadczonych trenerów, sieci oddziałów 
oraz dostosowanego do indywidualnych 

potrzeb programu szkoleniowego. Inne ko-
rzyści to firmowy samochód czy podróże 
motywacyjne. 

Niemiecki Sąd Apelacyjny we Frankfurcie 
oficjalnie potwierdził legalność Planu 
Marketingowego PM 19 maja 2011. 

W roku 2013 PM-International otrzymała 
certyfikat za uczciwą sprzedaż bezpośred-
nią przyznany przez Niemieckie Stowarzy-
szenie Inspekcji Technicznej (TÜV). 
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„Nie możesz stać się 
legendą poprzez to, co mówisz. 
Możesz się stać legendą tylko 

poprzez to, co robisz.” 
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 1  2
 3

 4

 5

 6

 7

Średni dochód

 7  President’s Team (8.000 €)

 6  Executive Vice President (3.500 €)

 5  Vice President (2.000 €)

 4  International Marketing Manager (1.000 €)

 3  Marketing Manager (500 €)

 2  Sales Manager (300 €)

 1  Manager (150 €)
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Plan Marketingowy

Prosty i uczciwy biznesplan na budowę 
swojego własnego biznesu we współpracy 
z PM-International w celu osiągnięcia 
statusu niezależnego przedsiębiorcy. 

Przebij się na szczyt i przejmij pełną 
kontrolę nad tym, ile czasu i energii 
inwestujesz w swój biznes. Dostosuj 
swój nowy biznes do swojego stylu życia 
i sam decyduj, czy chcesz współpracować
z PM-International w pełnym, czy niepeł-
nym wymiarze godzin. 

Dzięki innowacyjnym produktom FitLine 
oraz naszej koncepcji USE. TALK. 
DEMO. (używaj, opowiedz, zaprezentuj) 
masz wszystko, czego Ci potrzeba, aby 
już dziś zacząć pisać historię swojego 
sukcesu. Każdy może to zrobić, nieza-
leżnie od wykształcenia czy zawodu. Bez 
ryzyka, bez tekstu drobnym maczkiem. 
Zarabiaj korzystając jednoczenie
z siedmiu albo więcej źródeł i wykorzystuj 
nasz program samochodów luksusowych 
oraz program egzotycznych podróży. 
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Sukces w sprzedaży bezpośredniej nie wy-
nika z przypadku, a nadzwyczajny sukces 
zasługuje na szczególne wsparcie. 

PM-International zapewni Ci regularne 
szkolenia i seminaria sprzedażowe. 

Służą one przekazywaniu doświadczeń 
i know-how, motywowaniu do osiągnięcia 
kolejnych sukcesów i rozwijaniu umiejętno-
ści sprzedażowych. 

Raz w roku dla swoich najlepszych liderów 
PM-International organizuje tak zwany 
Leadership Training oraz World Mana-
gement Congress, aby pomóc im osiągać 
jeszcze wyższe szczyty.

„Jeśli ja mogę to zrobić, ty także możesz!” 

Rolf Sorg
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Skuteczny program szkoleniowy 
„7 sprawdzonych kroków do sukcesu”

1 PM Prezentacja Biznesowa

2 Workshop

3 Biznes Akademia

4 Manager Training

5 IMM Training

6 National Congress

7 Leadership Training
World Management Congress

Trening produktowy 
Akademia Odżywiania i Kosmetyków FitLine 
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FIRMOWY SAMOCHÓD 

Od poziomu IMM (International Marke-
ting Manager) spełniasz warunki uczest-
nictwa w darmowym samochodowym 
programie leasingowym. Oferujemy auto 
firmowe, które może być wykorzystywane 
do celów biznesowych i prywatnych-
na preferencyjnych warunkach. 

Partnerzy biznesowi dysponują niepowta-
rzalną okazją, aby jeździć wymarzonym 
samochodem. Im wyższy poziom, 
tym bardziej ekskluzywnym autem mogą 
się poruszać. 
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Gran Canaria
San Francisco

St. Tropez

St. Tropez

Sicily

Thailand

Ibiza

Las Vegas

Mauritius

FIRMOWE WAKACJE

Pojedź z nami na bezpłatne wakacje 
z PM-International! 

Wyrusz na urlop marzeń z niewiarygod-
nymi plażami, słonecznymi miejscami, 
krystalicznie czystą wodą i roman-
tycznymi zachodami słońca. Wakacje 
z przyjaciółmi jak również relaks i prze-
życia na najwyższym poziomie- wszystko 
całkowicie za darmo. 

Każda podróż z PM-International jest 
unikalna, od najbardziej pożądanych 
ośrodków Europe Tour, do egzotycznych, 
przepięknych miejsc World Tour, czy na-
wet do prywatnej willi Rolfa i Vicki Sorg 
na francuskiej Riwierze. „PM to my!”. 
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Malta

Maldives

Brazil

South Africa

Cuba
Florida

St. Tropez

St. Tropez

Ibiza

Crete

St. Tropez

CROATIA

Florida

Las Vegas

„Wyjątkowe osiągnięcia
zasługują na szczególną nagrodę.” 
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Sabine, 57 & Wolf-
gang Lindemann, 63
Wychowawca socjalny oraz 

inżynier budownictwa, Niemcy

„15 lat temu z pięciorgiem dzieci, nowo 
wybudowanym domem i przewrotem 
w karierze, rozpoczęliśmy działalność 
w celu refinansowania naszych produktów. 
Znacznie później rozpoznaliśmy prawdzi-
wą szansę w PM. Dziś jesteśmy niezależni 
finansowo, możemy cieszyć się wolnością, 
podróżować na koszt firmy i jeździć pięk-
nymi samochodami! Dzięki PM nie tylko 
marzymy, ale możemy także realizować 
marzenia. To byłoby nie do pomyślenia 
w przypadku naszych starych miejsc 
pracy. Najlepsze jest to, że możemy pomóc 
innym ludziom robić to samo”.

Jürgen Bruckner, 26
Opiekun, Austria

„Nazywam się Jürgen Bruckner i mam
26 lat. Pierwotnie ukończyłem staż opieku-
na. Poznałem PM około 6 lat temu i byłem 
bardzo sceptyczny. Niemniej jednak 
zamówiłem produkty dla siebie i byłem 
zaskoczony! Moim pierwszym celem było 
zarobienie 200€ w celu zakupienia pro-
duktów. Już po 30 dniach zarobiłem ponad 
700 €, co było dla mnie całkowitym zasko-
czeniem. Dzięki PM zwiedziłem ponad
26 krajów. Uwielbiam dawać ludziom szan-
sę na lepszą jakość życia. Najlepszą rzeczą 
jest podróżowanie razem z zespołem, 
ponieważ dzięki temu biznesowi poznałem 
moich prawdziwych przyjaciół. Nigdy 
nie myślałem, że może to być tak łatwe!”
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Laura Marín, 37
Kelnerka, Hiszpania 

„Nazywam się Laura Marín. Mam 37 lat 
i pochodzę z Walencji w Hiszpanii. Nie stu-
diowałam i dorastałam w rodzinnym biznesie. 
Prawie 4 lata temu znajomy przedstawił mi 
produkty FitLine. Zaczęłam brać produkty, 
zostałam menedżerem i zacząłem czuć się lepiej 
każdego dnia. Od tego momentu zaczęłam 
używać, rozmawiać i przedstawiać produkty 
każdego dnia i tym sposobem stałam się IMM 
w ciągu 3 miesięcy, zarabiając dodatkowe 700 € 
miesięcznie. Przekształciłam całkowicie swoje 
życie, zmieniając styl życia dzięki PM-Inter-
national i rozpocząłem pracę na Wyspach 
Kanaryjskich i w Hiszpanii. Teraz, prawie
3 lata później, ekspansja była tak potężna,
że   zostałam Platinum Presidentem i wyjeżdżam
3 razy do roku na wakacje opłacane przez firmę, 
jeżd ż ę BMW i odkładam pieniądze na swoją 
przyszłość dzięki Planowi Emerytalnemu. Mogę 
tylko podziękować PM za tę niesamowitą okazję 
i pow iedzieć wszystkim „jeśli mi się udało to 
zrobić, to Ty również możesz”

Miguel Valdes, 45
Przedsiębiorca, Chile 

„Nazywam się Miguel Valdes i mieszkam 
w Santiago - Chile. Jestem biznesmenem 
i od 20 lat zajmuję się dziedzinami 
takimi jak fitness i uroda, dlatego zawsze 
interesowałem się branżą zdrowotną oraz 
lepszą jakością życia. 2 lata temu, na Ziemi 
Świętej - w Jerozolimie po raz pierwszy 
wypróbowałem produkty Fitline i od razu 
poczułem się rewelacyjnie. To całkowicie 
zmieniło moje życie, ponieważ znalazłem 
wysokiej jakości niemieckie produkty
o nazwie Fitline. Jestem bardzo szczę-
śliwy i wdzięczny za tę wspaniałą okazję 
biznesową, jaką zapewniają produkty 
premium. Dzisiaj pracuję na pełny etat 
z Fitline, co pozwala mi na swobodę finan-
sową i większą możliwość spędzania czasu 
z moją rodziną. Korzystałem także z waka-
cji opłacanych przez firmę w najpiękniej-
szych miejscach na ziemi. Najlepsza w PM 
jest jej prostota, dlatego jeśli ja mogłem
to zrobić, to może to każdy”. 

HoJe Seong, 53 & 
JaeEun Yu, 50
CEO, Korea

„Nazywamy się HoJe Seong i JaeEun Yu. 
Poznałem PM, gdy próbowałem znaleźć odpo-
wiednie produkty, które pomogłyby mi utrzy-
mać kondycję zdrowotną. Ponieważ byłem 
zajęty prowadzeniem własnego biznesu przez
21 lat, nie było mi łatwo o to zadbać. Próbo-
wałem również znaleźć inne źródło dochodów 
i PM był dla mnie najbardziej odpowiedni. By-
łem bardzo zaskoczony, gdy zarobiłem 1000 € 
w ciągu 2 miesięcy. Po 8 miesiącach mogłem 
korzystać z dodatkowych bonusów. Mogliśmy 
skorzystać z auto-bonusu i możliwości podró-
żowania z moimi synami po Europie. Jedyne 
co robiliśmy, to opowiadaliśmy przyjaciołom 
i znajomym o produktach PM, ponieważ 
doświadczyliśmy rzeczywistej poprawy dzięki 
przyjmowaniu produktów tak wysokiej jakości. 
Teraz jestem zdrowy, mam lepszy dochód, 
mogę podróżować i mam świetnych partnerów. 
Rozszerzamy naszą działalność na całym 
świecie, promując PM w Niemczech, Australii, 
Stanach Zjednoczonych i Szwajcarii.”
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Winnie Mo, 49
Właściciel firmy eksportowej, 

Hong Kong

„Pracowałam  w branży eksportowej 
przez 20 lat. W tym czasie środowisko 
handlowe zaczęło zanikać. Szukałam 
różnych okazji, ale znalazłam PM.
Od samego początku wierzyłam w PM
i w produkty, wiedziałam, że to wielka szan-
sa na zrównoważony dochód. Po miesiącu 
używania produktów FitLine czułam się, 
jakbym była 10 lat młodsza i pełna energii.
Po prostu podzieliłam się swoimi doświad-
czeniami z przyjaciółmi i zaczęłam zara-
biać coraz więcej dodatkowych pieniędzy. 
Dostałam szansę, aby dołączyć do World 
Tour za darmo, uczestniczyć w World 
Management Congress i odwiedzić siedzi-
bę główną w Niemczech. To takie proste:
po prostu używaj, rozmawiaj i przedstawiaj 
to znajomym. Po powrocie z Niemiec roz-
poczęłam pracę w PM na pełny etat. Przez 
te lata PM sprawił, że ja i moja rodzina 
jesteśmy zdrowi, piękni i poprawiła nam 
się jakość życia ”.

Giulia Andrea 
Lucchesi, 23
Była kelnerka, Włochy 

„Nazywam się Giulia Andrea, mam 23 lata 
i 3 lata temu zakochałam się w produktach 
Fitline. W bardzo krótkim czasie zaczę-
łam czuć się lepiej na wiele sposobów. 
Dlatego natychmiast poleciłam produkty 
mojej rodzinie i bliskim. Nie zdając sobie 
z tego sprawy, pojawili się pierwsi klienci 
i partnerzy biznesowi. Rozpoczęłam pracę 
bez żadnych oczekiwań. Miałam 20 lat, 
bałam się, że nie będę w stanie tego zrobić, 
a jednak osiągnęłam dochód w wysokości 
600 euro w pierwszym miesiącu. Jestem 
dumna, że wybrałam PM-International, 
dumna z tego, że zaczęłam to wszystko 
dla zabawy, a osiągnęłam niezależność 
finansową w wieku 23 lat. Radzę młodym 
ludziom, takim jak ja, aby przeżyli to 
doświadczenie i mieli odwagę, ponieważ  
przez niewielki wysiłek można osiągnąć 
wspaniałe wyniki. ”

Dennis Kaltschmidt, 
37
Rzemieślnik, Niemcy

„Po tym, jak moja żona i ja doświadczyli-
śmy tak wspaniałych efektów po korzysta-
niu z produktów, chętnie przekazujemy 
tę wiedzę innym osobom. Ponieważ nie 
jestem w stanie kontynuować mojej pracy 
do emerytury, opracowujemy plan B z PM 
w niepełnym wymiarze godzin, aby do-
brze przygotować się na starość. W tej 
chwili już zarabiamy dodatkowe 1000 € 
miesięcznie. Poza pozytywnymi zmianami 
zdrowotnymi i finansowymi, podoba nam 
się praca z innymi ludźmi i wdzięczność, 
którą od nich otrzymujemy. Żywa filozofia 
firmy PM jest po prostu wyjątkowa oraz 
cenna. ”

42

OPINIE

PM-In
ter

na
tio

na
l



InHee Park, 74
Prowadzi własną działalność 

gospodarczą, 

Południowa Korea

„Prowadziłam działalność związaną
ze zdrowiem ponad 20 lat w Korei. 
Kiedy po raz pierwszy usłyszałam o PM, 
to zainteresowały mnie zaawansowane 
technologie i jakość produktów. Dzięki wi-
docznym zmianom wielu moich przyjaciół 
i znajomych zainteresowało się PM. Dzięki 
wsparciu ludzi wokół mnie moja firma 
szybko się rozrosła. Moje zarobki osią-
gnęły 1300 euro w ciągu dwóch miesięcy.
Z niecierpliwością czekam na podróż do 
St. Tropez w czerwcu tego roku i wszystkie 
inne możliwości podróżowania po świecie. 
Cieszę się, gdy widzę, jak moi partnerzy 
osiągają swoje cele i poprawiają kondycję 
zdrowotną dzięki produktom PM. Chcę 
powiedzieć „Zwycięstwo!”

Sandra Weiß, 40
Kreślarz, Niemcy

„3 lata temu poznałam i pokochałam 
firmę PM i jej produkty. W tym czasie 
pracowałam w niepełnym wymiarze 
godzin jako kreślarz. Wraz z narodzinami 
2 moich dzieci wzrosło we mnie pragnienie 
zmiany. Z PM zbudowałam biznes i po kil-
ku miesiącach miałam już 1000 euro, do-
stałam samochód firmowy i udałam się na 
wspaniałe wakacje na koszt firmy. Jesienią 
ubiegłego roku postanowiłam całkowicie 
skoncentrować się na PM. Dzięki temu ja 
i moja rodzina mamy 4-cyfrowy dochód 
i znacznie więcej czasu dla siebie- kiedy 
tego potrzebujemy! ”

Stig Are Bratberg, 42
& Greta Ødegård, 38
Elektryk, Opiekunka, 

Norwegia

„Zaczęliśmy używać FitLine, ponieważ 
chcieliśmy mieć więcej energii. Po krótkim 
czasie efekty były rewelacyjne. Z pięciorgiem 
dzieci i pełnoetatową pracą energia była nam 
potrzebna! Po pewnym czasie zbudowaliśmy 
własny biznes i mamy więcej czasu na życie 
rodzinne. W pierwszym miesiącu zarobiliśmy 
300 euro. Następnie podjęliśmy decyzję 
o wyłącznej współpracy z PM i po 50 dniach 
osiągnęliśmy poziom IMM! Zrozumieliśmy, 
że jesteśmy w stanie przekazać ludziom takie 
same możliwości jakie i my mieliśmy. Osiągnę-
liśmy poziom  President`s Team po 2 latach. 
Rok później zostaliśmy Silver President`s 
Team. PMI zmieniło nasze życie. Stworzyliśmy 
własny biznes, jesteśmy teraz niezależni finan-
sowo. Ponadto mamy oszczędności emerytalne 
i bonus samochodowy. Uwielbiamy pracować 
jako zespół i codziennie spędzać czas z pozy-
tywnymi ludźmi. PMI jest dla każdego. USE 
- TALK - DEMO to klucz do sukcesu. Jeśli 
my możemy - ty też możesz! Po prostu działaj!”
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