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σΑββΑτό 13 σΕπτΕΜβριόυ



10η επετειος fm group

ςτα πλαίσια του εορτασμού των 10 χρόνων της fm group, το ςάββατο 13 
ςεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε με τεράστια επιτυχία η γενέθλια δεξίωση της 
fm group greece στον ιδιαίτερο και μαγευτικό χώρο του ελληνικού Μουσείου 
Αυτοκινήτου.
Η φαντασμαγορική εκδήλωσή μας φιλοξένησε τους εκλεκτούς μας καλεσμένους 
από όλα τα μέρη της ελλάδας, καθώς επίσης και τους ειδικά προσκεκλημένους μας 
από την fm group Cyprus. οι εκπλήξεις που περίμεναν όλους τους Business part-
ners μας ήταν πολλές και οι στιγμές διασκέδασης αξέχαστες! 

Σάββατο 13/9
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επιλέξαμε να γιορτά-
σουμε αυτή την ιδιαίτε-
ρη στιγμή – ορόσημο 
στην ιστορία της fm 
group σε έναν μοναδι-
κό χώρο στο κέντρο της 
Αθήνας, όπου λειτουρ-
γούν τα 5.000 τ.μ. του 
ελληνικού Μουσείου 
Αυτοκινήτου, το οποίο 
αποτελείται από τρεις 
ορόφους αφιερωμέ-
νους στην τεχνολογία 
και την εξέλιξη των 4 
τροχών, μια «ιστορία» 
που ξεκινά από τα τέλη 
του 19ου αιώνα και συ-
νεχίζεται μέχρι τα τέλη 
20ου. Κατά τη διάρκεια 
αυτής της ξεχωριστής 
βραδιάς, οι καλεσμένοι 
μας είχαν την ευκαιρία 
να θαυμάσουν περισσό-
τερα από 110 μοναδικά 
εκθέματα της παγκόσμι-
ας αυτοκινητοβιομηχα-
νίας και να ταξιδέψουν 
μέσα στον χρόνο.

Ελληνικό 
Μουσείο

Αυτοκινήτου
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Η ξεχωριστή αυτή εκδήλωση καλωσόρισε τους καλεσμένους της στον 
υπερσύγχρονο χώρο του Αμφιθεάτρου, όπου προβλήθηκε βίντεο από τον 
ιδιοκτήτη της fm group World, κ. Artur Trawiński, με τις καλύτερες ευχές του για 
επιτυχίες και εκπλήρωση των πιο σημαντικών ονείρων για κάθε έναν από τους 
Business partners μας.

Αναδρομή στην ιστορία 
της FM GROUP

παρουσιάστηκαν τα σημεία – ορόσημα στην 
ιστορία της fm group από το ξεκίνημά της – το 
2004 – μέχρι και σήμερα και ακολούθησε η ομιλία 
του Business Developer manager της fm group, 
κ. Łukasz ogrodnik, ο οποίος μοιράστηκε μαζί μας 
τη συνταγή της επιτυχίας μέσα στην εορταστική 
ατμόσφαιρα της 10ης επετείου της fm group.

Ακολούθησε ένα 
διασκεδαστικό QuIZ με 
συμμετέχοντες 5 από τους 
καλεσμένους μας, μεταξύ 
των οποίων νικήτρια 
αναδείχθηκε η κα. πόπη 
παναγιωτοπούλου!

ςτη συνέχεια, οι ιδιοκτήτες της fm group greece & Cy-
prus, κ. marek Łączyński και κα. magda Łączyńska, είχαν 
ετοιμάσει για τους καλεσμένους μας ένα αποκλειστικό 

βίντεο για να τους ευχαριστήσουν για 
όσα έχουν προσφέρει μέχρι σήμερα 
αλλά και για να μοιραστούν μαζί 
τους το όραμα της fm group για το 
μέλλον. 



πρωταγωνιστές της βραδιάς ήταν 
τα νέα μας προϊόντα, τα οποία ήρθαν 
για να εμπλουτίσουν όχι μόνο τη σειρά 
προϊόντων Aurile αλλά και την καθημερινή 
διατροφή σας! 

Η Chief Operations Officer της 
FM GROUP Greece & Cyprus, 
κα. Magda Łączyńska, παρουσίασε 
τα νέα προϊόντα επί σκηνής:

4 νέα είδη τσαγιού 
πράσινο, μαύρο, κόκκινο και λευκό 

3 νέα είδη καφέ 
πράσινος, αρωματικός με 2 υπέροχες 
γεύσεις (κεράσι & σκανδιναβικά φρούτα)

3 πυλώνες ανάπτυξης
Νέα προϊόντα - Εκπαίδευση - Κίνητρα 

την αξία των 
προϊόντων της σειράς 
Aurile ανέδειξε και 
απέδειξε η Κλινική 
Διαιτολόγος, κα. ειρήνη 
Μπαμπαρούτση, 
η οποία ανέλυσε 
τα οφέλη και τις 

ευεργετικές ιδιότητες κάθε ενός από τα 
είδη τσαγιού Aurile καθώς επίσης και του 
πράσινου καφέ. τα νέα προϊόντα ήρθαν 
για να ανατρέψουν τα δεδομένα χάρη στα 
φυσικά συστατικά που περιέχουν και την 
εξαιρετική ποιότητά τους!

επειδή η εκπαίδευση αποτελεί για εμάς δύναμη, 
ακολούθησε η παρουσίαση του νέου μας 
προγράμματος εκπαίδευσης – προσωπικός 
ςύμβουλος ομορφιάς – που προσφέρει απεριόριστες 
δυνατότητες ανάπτυξης. Η Personal Beauty Ad-
visor Trainer της fm group greece & Cyprus, κα. 
Κατερίνα Φλωράτου, μαζί με τον Training & market-
ing manager της fm group greece & Cyprus, κ. 
Κωνσταντίνο Μαυρέα, μας έδωσαν όλες τις βασικές 
πληροφορίες για το πρόγραμμα αυτό που υπόσχεται 
νέες προοπτικές εξέλιξης σε ελλάδα και Κύπρο.
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το τρίπτυχο της επιτυχίας ολοκληρώνεται με την παρουσίαση 
του νέου προγράμματος κινήτρου, το οποίο δίνει τη δυνατότητα 
στους Business partners της fm group να αποκτήσουν το 
αυτοκίνητο Volkswagen up! ο προϊστάμενος πωλήσεων του συγκροτήματος της 
Karenta VW, κ. Κωνσταντίνος ςαράμπαλος, παρουσίασε τα βασικά σημεία και τον 
τρόπο απόκτησης του εν λόγω αυτοκινήτου.

Ξεπερνώντας τα όρια 
επειδή πιστεύουμε στην ομαδική 
προσπάθεια και τη συνεργασία 
για την επίτευξη των πιο υψηλών 
στόχων, ολοκληρώσαμε την 
παρουσίασή μας με ένα βίντεο που 
ετοίμασε η ομάδα της fm group 
greece ειδικά για εσάς.

Κάθε άνθρωπος 
έχει αρκετή δύναμη 

μέσα του, για να πετύχει
τα πιστεύω του.

Γιόχαν Βόλφγκανγκ Γκαίτε
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Βραβεύσεις 
Η επιτυχία και η προσπάθεια πρέπει να επιβραβεύονται! Γι’ αυτό και εμείς 
βραβεύσαμε τους Business partners μας που ξεχώρισαν όλα αυτά τα χρόνια για τις 
ικανότητές τους, τη δυναμική δράση τους, τη σταθερότητα και την συνεισφορά 
τους, το ομαδικό πνεύμα τους. ο Chief Executive officer της fm group greece & 
Cyprus, κ. marek Łączyński, απένειμε με ιδιαίτερη χαρά τα βραβεία τιμής στους 
Business partners της fm group greece & Cyprus.
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Gala 10 Χρόνων FM GROUP  
Μετά το πρώτο μέρος της παρουσίασης, ακολούθησε η 
δεξίωση των 10 χρόνων της fm group. οι καλεσμένοι μας 
συγκεντρώθηκαν στο χώρο του μουσείου για να γιορτάσουν 
την κοινή επιτυχία της fm group μαζί με τη δική τους. Μετά από μία σύντομη 
περιήγηση στο μουσείο αυτοκινήτου, όπου θαύμασαν τα αριστουργήματα της 
παγκόσμιας αυτοκινητοβιομηχανίας, ακολούθησε η κοπή της γενέθλιας τούρτας 
από τους ιδιοκτήτες της fm group greece & Cyprus και, στη συνέχεια, οι καλεσμένοι 
μας απόλαυσαν σαμπάνια και εδέσματα. 



Ελληνικό ΜόυσΕιό Αυτόκινητόυ

Μέσα σε μια εορτα-
σική ατμόσφαιρα, 
οι καλεσμένοι μας 
είχαν τη δυνατότη-
τα να γνωρίσουν 
από κοντά τα νέα 
μας προϊόντα, να 
τα δοκιμάσουν και 
να διακρίνουν την 
εξαιρετική ποιό-
τητά τους. Χωρίς 
αμφιβολία, το νέο 
τσάι Aurile έκλεψε 
την παράσταση και 
σύντομα θα κλέ-
ψει και τις καρδιές 
όλων!



Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους όσους μας τίμησαν με την παρουσία τους και 
έχουν αποτελέσει μέχρι σήμερα κομμάτι της ιστορίας και της επιτυχίας μας! 

ευχόμαστε ακόμα μεγαλύτερες επιτυχίες στο μέλλον!


