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Zaakcentuj

FM GROUP!

Odpowiednio dopasowany prezent firmowy, ciekawy gadżet
czy oryginalny materiał promocyjny buduje oraz utrwala relacje
z klientami. Warto poświęcić czas na znalezienie atrakcyjnego
upominku, który zrobi wrażenie na obdarowywanej osobie.
Akcesoria FM GROUP to nie tylko produkty wsparcia sprzedaży,
ale także praktyczne dodatki przydatne każdego dnia.

Pomóż nam pomagać innym!

www.golden-tulip.com
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na jaką zasługują.
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Oryginalnie na co dzień

Na spacerze, w pracy, w czasie podróży – akcesoria z logo FM GROUP
mogą towarzyszyć Ci wszędzie.
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Spiesz się – produkty do wyczerpania zapasów

Zanim znikną z oferty, zrób upominek przyjaciołom lub znajomym albo
spraw przyjemność sobie.

www.fmgroup.pl
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PRACUJ Z KATALOGIEM!

Pokaż produkt

KATALOG PRODUKTÓW
FM GROUP

KATALOG
FM GROUP MAKE UP

FOLDER KOLEKCJA
GOLD REGENESIS

KATALOG
FM GROUP FOR HOME

PRZEWODNIK
FM GROUP Mobile

FOLDER KOLEKCJA
ß-GLUCAN ACTIVE

ROZBUDŹ ZAINTERESOWANIE KLIENTA
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PLAN MARKETINGOWY
FM GROUP

KATALOG PROMOCJI
FM GROUP SPECIAL

KATALOG AURILE

PRZEWODNIK
PO EKSKLUZYWNYCH
ZAPACHACH FM

FOLDER „ODKRYJ POTRZEBY
SWOJEJ SKÓRY”

ULOTKI SZKOLENIOWE
FM GROUP („10 KROKÓW
DO SUKCESU” ; „SIĘGNIJ
PO SWOJE MARZENIA”
i „NA DOBRY POCZĄTEK” )

www.fmgroup.pl
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Profesjonalna i fachowa wiedza
zawsze procentuje
STARTER 100+50

- stanowi podstawowy warsztat pracy
każdego Dystrybutora
- zawiera 150 próbek zapachów
- zapinane na zamek praktyczne etui
- znajdziesz w nim: Plan Marketingowy,
katalog produktów FM GROUP,
katalog FM GROUP MAKE UP,
katalog FM GROUP FOR HOME,
Przewodnik FM GROUP Mobile, katalog promocji
FM GROUP SPECIAL, płytę DVD, Przewodnik po ekskluzywnych
zapachach FM, Kodeks Etyczny Członka Klubu FM GROUP
oraz aktualny cennik

STARTER MINI

- zawiera 20 próbek najlepiej
sprzedających się zapachów
- znajdziesz w nim: Plan Marketingowy,
katalog produktów FM GROUP,
katalog FM GROUP MAKE UP,
katalog FM GROUP FOR HOME,
Przewodnik FM GROUP Mobile, katalog promocji
FM GROUP SPECIAL, płytę DVD, Przewodnik po ekskluzywnych
zapachach FM, Kodeks Etyczny Członka Klubu FM GROUP
oraz aktualny cennik
- dostępny także w kolorze czarnym

POSZERZAJ HORYZONTY
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OPAKOWANIE NA PRÓBKI damskie/męskie

- opatrzone ciekawą grafiką kartonowe etui
- przydatne, gdy chcesz zachęcić do wypróbowania
polecanego zapachu

BLOK UMÓW

- format A4
- zawiera 25 sztuk samokopiującej
Umowy Dystrybutorskiej

LISTKI TESTOWE W ETUI

- praktyczne, zamykane etui
- zawiera 80 listków sygnowanych logo FM GROUP
- idealne do profesjonalnej prezentacji zapachów
FM by Federico Mahora

MOTYWUJ SIEBIE I INNYCH
www.fmgroup.pl
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Dbałość o szczegóły i staranne dobieranie dodatków
pomaga zrobić pozytywne pierwsze wrażenie,
bardzo ważne w kontaktach z klientami.

BLOK FM GROUP A4
(50 kartek)

DŁUGOPIS
FM GROUP

NOTES
SYGNOWANY
LOGO FM

NOTESIK FM GROUP A6
(50 kartek)

TECZKA NA DOKUMENTY
FM GROUP

WIZYTÓWKI
Z MIEJSCEM WPISU

Jak Cię widzą...
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TECZKA DLA DYSTRYBUTORA czarna

- zapinana na zamek
- wyposażona w kalkulator
- zawiera praktyczne przegrody na Starter i dokumenty
oraz klamrę na wymienny notes A4

TECZKA FIRMOWA czarna

- zapinana na zatrzask
- posiada przegrody na wizytówki
- poręczna klamra na notes
- wymiary: 25 x 32 cm

DŁUGOPIS „Pomóż nam pomagać innym”

- grafitowy aluminiowy, oksydowany korpus, srebrny klip, końcówka
oraz trzy ozdobne pierścienie
- wkład w niebieskim kolorze
- zdobiony logo FM i Fundacji Golden Tulip
- opakowany w kartonowe pudełko-etui

www.fmgroup.pl
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Zadrukowane jednostronnie roll-upy z grafiką przedstawiającą
wybrane produkty FM GROUP, FM GROUP Mobile oraz Program
Motywacyjny„Mercedesem po sukces”. Posiadają lekki,
aluminiowy stelaż oraz pokrowiec z uchwytem, dzięki czemu
są wygodne w transporcie. Przeznaczone do ekspozycji i prezentacji,
idealnie sprawdzają się podczas spotkań biznesowych oraz szkoleń.

ROLL-UP
ROLL-UP FM GROUP
PERFUMY

ROLL-UP FM GROUP
FOR HOME

ROLL-UP FM GROUP
MAKE UP

Pokaż się z najlepszej strony
Wymiary: 85 x 200 cm
Waga: 2,3 kg

ROLL-UP FM GROUP
MERCEDESEM PO SUKCES

ROLL-UP FM GROUP
MERCEDESEM PO SUKCES

ROLL-UP FM GROUP
Mobile

www.fmgroup.pl
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Stoiska promocyjne dla Dystrybutorów to niezastąpione
narzędzia promocyjne. Umożliwiają efektowną prezentację
produktów. Dzięki wygodnej torbie są niezwykle łatwe
do przetransportowania.

STOISKO DO PREZENTACJI FM GROUP

STAND
- Pozwala efektownie eksponować telefony,
ulotki foldery oraz inne materiały reklamowe
- Ergonomiczny blat

STOISKO DO PREZENTACJI FM GROUP Mobile

www.fmgroup.pl
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STAND PROMOCYJNY FM GROUP
Stand promocyjny FM GROUP przedstawia w atrakcyjny sposób cztery
linie produktowe.
Imponujący rozmiar sprawia,
że jest widoczny nawet z daleka.
Po złożeniu osiąga kompaktowe
rozmiary, dzięki czemu można
go zabrać na każdą prezentację czy
szkolenie. W komplecie
z wygodną kartonową teczką wielokrotnego użytku.
Wymiary po rozłożeniu:
230 cm x 69,5 cm
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NAKLEJKA MAGNETYCZNA

- świetny sposób promocji marki
- nie niszczy karoserii samochodu
- odporna na warunki atmosferyczne
- z logo FM GROUP World oraz adresem
internetowym strony www.fmworld.com
- wymiary: 50 x 19,3 cm

NAKLEJKA OKĄGŁA

- okrągła, półprzeźroczysta naklejka promująca markę FM GROUP
- idealna na samochód
- z hasłem reklamowym „Join Us…” zachęcającym do współpracy
- średnica: 10 cm

NAKLEJKA PROSTOKĄTNA FM GROUP MOBILE
- hasło: „Jestem Partnerem FM GROUP Mobile”
ułatwia dotarcie do klienta
- zawiera profesjonalną informację, że prowadzisz
sprzedaż produktów i usług FM GROUP Mobile
- wymiary: 50 x 20 cm

BANER MAGNETYCZNY FM GROUP oraz
BANER MAGNETYCZNY FM GROUP Mobile
- jest reklamą na samochód z wskazanym
przez Ciebie numerem telefonu
- odporny na warunki atmosferyczne
- nie niszczy karoserii samochodu
- w każdej chwili można go zdjąć
- nie odpada podczas jazdy
- wymiary: 50 x 20 cm

www.fmgroup.pl
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Liczy się detal
PORTFEL DAMSKI

- wykonany ze szlachetnej skóry włoskiej o głębokim
brązowym kolorze z pięknym połyskiem
- posiada kieszeń na bilon z przegrodą zamykaną biglem,
kieszeń na banknoty, trzy kieszenie na dokumenty
(w tym jedną przezroczystą), siedem kieszonek na karty
oraz kieszeń na zdjęcia
- ozdobiony dyskretnym logo FM GROUP tłoczonym w skórze
- opakowany w gustowne bordowe pudełeczko z logotypem
FM GROUP w złotym kolorze, wyściełane bordową fizeliną
- wymiary: 10 x 13,5 cm

PORTFEL MĘSKI

- wykonany ze szlachetnej włoskiej skóry w kolorze brązowym
- posiada kieszeń na bilon (zapinaną napą), dwie kieszenie
na banknoty, cztery kieszonki na karty, przezroczystą
kieszonkę na dokumenty, pięć wewnętrznych kieszonek
i dodatkowo kieszonkę na zdjęcia
- ozdobiony dyskretnym logo FM GROUP tłoczonym w skórze
- opakowany w gustowne bordowe pudełeczko z logotypem FM GROUP
w złotym kolorze, wyściełane bordową fizeliną
- wymiary: 12,2 x 9,5 cm

SMYCZ DO TELEFONU elegancka

- wykonana z czarnej, ekologicznej skóry i srebrzystego metalu
- ozdobiona wygrawerowanym logo FM GROUP
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EKSKLUZYWNE ETUI NA WIZYTÓWKI białe/czarne
- oprawione w ekologiczną skórę
- wykonane z chromowanego metalu
- wygrawerowane logo FM GROUP
- zamykane na wygodny magnes, dzięki czemu szybko
je otworzysz i zamkniesz
- wymiary: 9,7 x 6,4 x 1,4 cm

KIESZONKOWE LUSTERKO

- oprawione w czarną ekologiczną skórę
- składane
- zamykane na magnes
- w lewym dolnym rogu wkomponowano logo FM GROUP w kolorze srebrnym
- wewnątrz znajduje się obwódka z polerowanego metalu
- posiada dwie tafle lustra
- wymiary: 6 x 6 cm
- rozmiar tafli luster: 4,5 x 4,5 cm

ZNACZEK FM GROUP

- elegancki i gustowny
- z wypukłym logo FM
- wykonany ze stopu metali
- każdy znaczek zapakowany jest w czarny blister
- posiada zapięcie typu „motylek”
- wymiary: średnica: 2 cm, grubość 2 mm

www.fmgroup.pl
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Nie tylko na prezent
TORBA FOLIOWA

- atrakcyjna grafika
- sygnowana bordowym logo FM GROUP
- dostępna w trzech wersjach: duża: 46 x 38 cm, średnia: 40 x 32 cm, mała: 30 x 22 cm

OPAKOWANIE NA ZESTAW

- estetyczne opakowanie mieszące perfumy i żel pod prysznic lub balsam
do ciała albo inny kosmetyk z kolekcji Pielęgnacja ciała
- sygnowane bordowym logotypem FM GROUP
- wymiary: szerokość: 21 cm, wysokość: 19 cm, głębokość: 6 cm

TORBA UPOMINKOWA - JASNA

- estetycznie wykonana, opatrzona przejrzystą grafiką
- wymiary: szerokość: 24 cm, wysokość: 22 cm, głębokość: 8 cm
- uchwyt sznureczkowy
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TOREBKA FM GROUP MAKE UP

- opatrzona ciekawą grafiką nawiązującą do oferty FM GROUP MAKE UP
- eleganckie wykończenie z motywami w kolorze gustownej czerni
- sznureczkowy uchwyt
- wymiary: szerokość: 15,4 cm, wysokość: 15,4 cm, głębokość: 8 cm

TORBA UPOMINKOWA – CZARNA

-elegancka torba upominkowa
- wykonana z papieru
- uchwyt sznureczkowy
- wymiary: 26 cm x 11 cm x 26 cm

TORBA UPOMINKOWA GOLD REGENESIS

-dedykowana produktom z kolekcji Gold Regenesis
- wykonana z papieru
- uchwyt sznureczkowy
- wymiary: 24 cm x 8 cm x 22 cm

TORBA „ALL YOU NEED”

- posiada podwójne uchwyty, dodatkowe obszycia i wzmocnione uszy
- jest wyjątkowo wytrzymała i bardzo pojemna
- zapinana na metalowy zatrzask
- wymiary: długość: 38,50 cm, szerokość: 18 cm,
wysokość: 38 cm, wysokość uszu: 24 cm

www.fmgroup.pl
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Oryginalnie na co dzień
KUFEREK GOLD REGENESIS

-praktyczny i elegancki, z supermodnym pikowaniem na bokach
- delikatna satyna, usztywniana pianką
- z podszewką
- zamykany na zamek błyskawiczny
- wymiary: średnica: 20 cm, wysokość: 9 cm

KOSMETYCZKA FM GROUP MAKE UP

- wykonana z kremowo-złotej satyny z czarnymi dodatkami
- posiada wygodną rączkę
- zamykana na zamek błyskawiczny
- wymiary: ok. 19 x 9,5 x 7 cm

Aurile-akcesoria baristyczne
FARTUCH BARISTA

- Doskonała jakość
- elegancki krój i piękny, głęboki brązowy kolor
- gustowny, klasyczny wygląd (szelka na szyję, wiązanie i kieszeń)
- Materiał bawełna, poliester
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PODKŁADKI POD KUBEK – KOMPLET 6 SZT.

- Oryginale korkowe podkładki z nadrukiem pokryte lakierem
- każda podkładka z innym nadrukiem: Paryż, Nowy Jork, Londyn, Rzym,
Sydney, Warszawa
- Materiał: korek
- Wymiary pojedynczej podkładki: 10 x 10 cm (rogi lekko zaokrąglone)
- Grubość pojedynczej podkładki: 1,5 mm

KUBEK TERMICZNY

- wykonany ze stali nierdzewnej
- grawerowany logotyp
- podwójne, odporne na wstrząsy ścianki,
- Materiał: stal nierdzewna, elementy wykończeniowe z plastiku
- Pojemność: 380 ml
- Wysokość: ok. 19 cm, Średnica: 6,3 cm,
- Dostępne kolory: biały z elementami pomarańczowymi,
biały z elementami czarnymi, biały z elementami zielonymi,
biały z elementami błękitnymi

POJEMNIK NA KAWĘ

- Szczelny, wykonany ze stali nierdzewnej
- Praktyczny i elegancki
- Grawerowany logotyp
- Materiał: stal nierdzewna
- Pojemność: 550 ml, Wysokość: 12,5 cm, Średnica: 9 cm

EKSPRES TYPU MOKKA

- Wykonany ze stali nierdzewnej ekspres
- nadaje się do wykorzystania na różnego typu płytach grzewczych
i kuchenkach gazowych.
- Grawerowany logotyp
- Materiał: stal nierdzewna, elementy wykończeniowe z plastiku
- Pojemność: 4 filiżanki espresso
- Wysokość: 16 cm , Średnica: 9 cm (u podstawy)

www.fmgroup.pl
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Aurile-porcelana

Kolekcje Aurile Simple i Aurile Q-deco to gładka porcelana w kolorze białym z brązowymi elementami. Nadruk Aurile wykonany techniką wypalania, wzór został nałożony ręcznie. Produkty z kolekcji
Aurile Simple i Aurile Q-deco można myć w zmywarce i korzystać przy podgrzewaniu w kuchence
mikrofalowej.

Aurile Simple

Klasyczny serwis kawowy oryginalnie ozdobiony logo Aurile. Idealny dla tych, którzy uważają, że Aurile to nie tylko przepyszna
kawa, ale przede wszystkim niepowtarzalny styl życia. Wszystkie produkty Kolekcji Aurile Simple pozwalają na stworzenie zestawu.

KUBEK

- Pojemność: 350 ml

FILIŻANKA KLASYCZNA

- W komplecie ze spodeczkiem
- Pojemność: 200 ml
- Średnica: 14,5 cm

FILIŻANKA DO ESPRESSO

- W komplecie ze spodeczkiem.
- Pojemność: 100 ml
- Średnica: 12 cm

CUKIERNICA

- Pojemność: 200 ml

DZBANUSZEK NA MLEKO

- Pojemność: 150 ml

Aurile-porcelana
Kolekcja Aurile Q-deco

Inspirowany sztuką art-déco zestaw subtelnie łączy klasykę z nowoczesnością. Będzie wyjątkową ozdobą każdego wnętrza. Został
zaprojektowany z myślą o osobach, które lubią otaczać się na co dzień pięknymi przedmiotami. Wszystkie produkty Kolekcji Aurile
Q-deco pozwalają na stworzenie zestawu.

KUBEK

- Pojemność: 350 ml

FILIŻANKA KLASYCZNA

- W komplecie ze spodeczkiem
- Pojemność: 200 ml
- Średnica: 14,5 cm

FILIŻANKA DO ESPRESSO

- W komplecie ze spodeczkiem.
- Pojemność: 100 ml
- Średnica: 12 cm

CUKIERNICA

- Pojemność: 200 ml

DZBANUSZEK NA MLEKO

- Pojemność: 150 ml

www.fmgroup.pl
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Do wyczerpania zapasów
AUTOMATYCZNY PARASOL

- dzięki lekkiej i wytrzymałej konstrukcji doskonale
sprawdzi się w każdych warunkach
- dostępny w kolorze czarnym lub czerwonym
- wnętrze w kolorze srebrnym
- średnica: 106 cm
- waga: 290 g

NOTES W KSZTAŁCIE PIŁKI NOŻNEJ

- ekologiczny kołonotatnik
- posiada 70 białych, gładkich kartek
- okładka z motywem piłki nożnej sygnowana logo FM GROUP.
- wymiary: średnica: 15 cm

KOSZULKA FM GROUP męska

- wykonana z najwyższej jakości miękkiej bawełny
- w kolorze jasnoszarym
- na dole, po bokach posiada rozcięcia, na rękawkach – ściągacze
- została estetycznie wykończona podwójnym szwem
- wzmacniany kołnierzyk zapobiega odkształcaniu koszulki
- zapinana na guziki
- logo Federico Mahora zostało wygrawerowane na guzikach oraz nadrukowane
z tyłu na kołnierzyku (nadruk widoczny jest po postawieniu kołnierzyka), na piersi
nadrukowano logo FM GROUP
- materiał: 100% bawełna, dostępne rozmiary: M

Do wyczerpania zapasów
KOSZULKA FM GROUP damska
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- wykonana z najwyższej jakości miękkiej bawełny
- w kolorze błękitnym
- estetycznie wykończona podwójnym szwem, posiada również wcięcie
w talii podkreślające sylwetkę
- zapinana na guziki
- logo Federico Mahora zostało wygrawerowane na guzikach oraz nadrukowane 		
z tyłu na kołnierzyku (nadruk widoczny jest po postawieniu kołnierzyka),
na piersi nadrukowano logo FM GROUP
- materiał: 100% bawełna
- dostępne rozmiary: M, L

OPASKA NA RĘKĘ

- samozaciskowa
- wykonana z miękkiego tworzywa sztucznego
- sygnowana logo FM GROUP
- dostępna w kolorze biało-czerwonym

DASZEK PRZECIWSŁONECZNY

- Klasyczny wzór
- wykonany z bawełny w kolorze granatowym
- wewnątrz wyścielany miękką frotte, która gwarantuje znakomite
właściwości absorpcyjne
- sygnowany białym logo FM GROUP
- Z tyłu możliwość regulacji długości zapięciem.

www.fmgroup.pl
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Do wyczerpania zapasów
ZESZYT Z FM’OWĄ OKŁADKĄ

- Kartki w kratkę
- Ilość kartek: 32
- Format: A5
- Kupując zeszyty, wspierasz Fundację Golden Tulip. 10% zysku
ze sprzedaży przekażemy na rzecz Fundacji Golden Tulip!

SZCZOTKA DO STYLIZACJI WŁOSÓW

- sygnowana logo FM GROUP
- kolor: perłowy
- długość: 23,5 cm

SZCZOTKA OKRĄGŁA DO MODELOWANIA WŁOSÓW

- sygnowana logo FM GROUP
- kolor: perłowy
- długość: 22,5 cm

Do wyczerpania zapasów
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MYDELNICZKA DREWNIANA

- wykonana z impregnowanego drewna sosnowego
- odporna na wilgoć
- powierzchnia z podłużnymi uwypukleniami zapewnia odpływ wody
i nie powoduje rozmiękania mydła
- sygnowana białym logo FM GROUP
- wymiary: długość: 12 cm, szerokość: 7,5 cm, wysokość: 2,5 cm

SAMOCHODOWE OSŁONY PRZECIWSŁONECZNE

-zestaw dwóch osłon, każda posiada 2 przyssawki do zamontowania na szybie
- zapakowane w praktyczne etui
- możliwość wielokrotnego wykorzystania
- sygnowane białym logo FM GROUP wraz z adresem strony internetowej
- wymiary: szerokość: 43 cm, wysokość: 38 cm
- dostępne tylko w ofercie specjalnej w katalogu Special nr 12

FRISBEE AQUA MAGIC

- opatrzony grafiką nawiązującą do kolekcji dziecięcej AQUA MAGIC
- wykonany z plastiku
- średnica: 21 cm

ZESTAW DO MANICURE

- eleganckie etui wykonane z czarnego materiału imitującego skórę
- zamknięcie na zatrzask
- w skład zestawu wchodzą: obcinacz do paznokci, pinceta, nożyczki do paznokci
w dwóch wersjach, pilniczek, dłutko do skórek oraz zestaw wielofunkcyjny
- wymiary: długość: 15 cm, szerokość: 8 cm, wysokość: 1,5 cm

www.fmgroup.pl
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Do wyczerpania zapasów
WIDELEC GRILLOWY Z TERMOMETREM

- Podświetlany wyświetlacz LCD
- Wbudowana lampka LED
- Długość 38,5 cm Szerokość 2,8 cm Wysokość 2,5 cm

ZAPALNICZKA GRILLOWA

- Wykonana z aluminium
- Zasilana gazowo z możliwością ponownego napełnienia
- Długość 17,9 cm Szerokość 1,5 cm Wysokość 1,2 cm

MINUTNIK-JAJKO

- wykonany z plastiku
- wymiar 6x8 cm

DŁUGOPIS Z LASEROWYM WSKAŹNIKIEM

- wykonany z metalu, w srebrnym matowym kolorze
- łączy funkcje długopisu i praktycznego wskaźnika laserowego,
- posiada lampkę LED oraz rysik PDA do ekranów dotykowych
- w zestawie dopasowane metalowe pudełko oraz zapasowe baterie.
- Wymiary: 17,8x3,7x1,8/15x1 cm

FM GROUP Polska Trawiński Artur
NIP: 898-195-35-47
zakład główny: ul. Żmigrodzka 247, 51-129 Wrocław
adres korespondencyjny:
ul. Wrocławska 2a, Szewce
55-114 Wisznia Mała
SALON SPRZEDAŻY:
ul. Rydygiera 15
50-248 Wrocław
tel. (71) 328 98 90

Wypróbuj produkty FM GROUP:
- perfumy i produkty perfumeryjne z katalogu produktów FM GROUP
- kosmetyki do makijażu z katalogu produktów FM GROUP MAKE UP
- chemię gospodarczą z katalogu produktów FM GROUP FOR HOME
- usługi telekomunikacyjne i produkty z nimi związane
z Przewodnika FM GROUP Mobile:
szczegółowe informacje uzyskasz:
www.fmgroupmobile.pl

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ:
ul. Wrocławska 2a, Szewce
55-114 Wisznia Mała
tel. (71) 327 00 00
tel. kom. 0 512 42 00 13 (14, 15, 16, 17, 18)
faks (71) 327 00 53, (71) 327 00 54
e-mail: zamowienia@perfumy.fm
DZIAŁ REKLAMACJI:
ul. Wrocławska 2a, Szewce
55-114 Wisznia Mała
tel. (71) 327 00 23, (71) 327 00 24, (71) 327 00 25
e-mail: reklamacje@perfumy.fm

FM GROUP Mobile Sp. z o.o.
siedziba:
ul. Żmigrodzka 247
51-129 Wrocław
adres korespondencyjny:
ul. Wrocławska 2a, Szewce
55-114 Wisznia Mała
Salon sprzedaży:
ul. Rydygiera 15
50-248 Wrocław
tel. kom. +48 727 901 638
Biuro Obsługi Klienta FM GROUP Mobile:
tel. +48 727 900 900
e-mail: bok@fmgroupmobile.pl
Automatyczne Biuro Obsługi Klienta:
tel. +48 727 900 200

FM GROUP Polska Artur Trawiński wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Nie powielać. Naśladownictwo naszych oryginalnych produktów będzie uznawane
za akt nieuczciwej konkurencji.
© FM GROUP World Artur Trawiński Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.,
ul. Żmigrodzka 247, 51-129 Wrocław, NIP: 895-187-00-93, KRS: 0000268185,
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, 2013.

