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TAVA VEIKSME KOPĀ 
AR PM-INTERNATIONAL

Aiz katra liela 
sasnieguma stāv 
sapnis, kurš kļuvis 
par realitāti.”

ESI SVEICINĀTS!

Lieliska iespēja lielākai 
brīvībai un neatkarībai.
Viss sākās ar skaidru vīziju, lieliem sapņiem un smagu darbu.

PM-International dibināšana pirms 28 
gadiem lika pamatus, lai materializētos 
mana vīzija izveidot uzņēmumu un 
īstenotu savus sapņus. Man bija svarīgi 
dot katram tādu iespēju, kādu savulaik 
saņēmu es - pilnīgi katram dot iespēju 
kļūt finansiāli neatkarīgam neatkarīgi no 
sociālā statusa vai apgūtās profesijas. 

Pateicoties mūsu inovatīvajiem 
produktiem, katrs no jums var sākt 
jaunu, aizraujošu ceļojumu. Kopā ar 
PM-International izvirzīt savus mērķus 
un piepildīt savus sapņus.

Kopā mēs turam atslēgu gaišākai 
nākotnei. Neatkarīgi no tā, vai vēlies tikai 

papildus ienākumus vai izveidot savu 
biznesu, PM-International ļauj katram no 
mums kļūt par daļu vienā no visstraujāk 
augošākajiem 21. gadsimta tirgiem. Lai 
kādi būtu tavi mērķi, esi lapni aicināts būt 
daļai no PM-International ģimenes un 
pievienoties mums šajā ceļā uz līderību 
pasaules tirgos augstas kvalitātes 
veselības, fitnesa un skaistumkopšanas 
produktu izstrādes un izplatīšanas jomā.

Rolf Sorg
PM-International AG dibinātājs 
un izpilddirektors
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VĪZIJA

Pasaules tirgu līderis augstas kvalitātes 
veselības, fitnesa un skaistumkopšanas 
produktu izstrādē un izplatīšanā.
PM-International ir gatavs būt par starptautisku līderi premium klases, visinovatīvāko 
veselības, fitnesa un skaistumkopšanas produktu- skaistumam gan no iekšpuses, 
gan no ārpuses- izplatīšanā. 

PM-International panākumu pamats sākas ar 
unikālu produktu filozofiju. Mēs izstrādājam 
inovatīvus produktus, kas nepārprotami pilda 
savu solījumu un sniedz to, ko no tiem sagaida:

• Labāku dzīves kvalitāti, pateicoties 
uzlabotai pašsajūtai un labākam 
sniegumam

• Lielāku dzīves baudu pateicoties, 
uzlabotam izskatam un jauneklīgumam

Mūsu fokuss ir premium tirgus segments un 
inovatīvas produktu koncepcijas, kas mūs 
izceļ starp parējiem tirgus dalībniekiem.

Uzņēmuma panākumus garantē mūsu 
izplatīšanas sistēma, apbalvojot visus, kuri 
veicina tā izaugsmi. 

Drošākais ceļš uz 
labāku nākotni ir 
pašam to radīt.”
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KOMPĀNIJA

Stabils uzņēmums, ierindots starp 
labākajiem pasaulē
PM-International ir ekonomiski neatkarīgs uzņēmums ar stabilu finansiālo pamatu, kurš tiek 
vērtēts ar augsto 3A+ novērtējumu. Mūsu pašu kapitāls uzņēmumā ir virs 60% un tas ir aptuveni 
divas reizes lielāks kā citu vidējo uzņēmumu pašu kapitāls. 

Strauja un stabila uzņēmuma izaugsme noteikti 
piesaista uzmanību. Pamatojoties uz mūsu 
nozīmīgajiem un augošajiem ieņēmumiem, 
kopš 2011. gada PM-International ir atzīts 
par vienu no TOP 100 Tiešās Tirdzniecības 
uzņēmumiem visā pasaulē. Turklāt 
PM-International 2020.gadā saņēma Bravo 
Balvu kā visstraujāk augošākais Starptautiskais 
Tiešās Tirdzniecības uzņēmums.

Dun & Bradstreet, kas ir viens no pasaules 
vadošajiem biznesa informācijas uzņēmumiem, 

novērtējis PM-International ar 99 punktiem no 
100 punktiem.**

PM-International kopš 2002. gada ir 
iebalsots starp TOP 100 Vācijas inovatīvajiem 
uzņēmumiem jau vairāk kā 15 reizes. 

Žurnāls Netcoo 2021. gadā atzina 
PM-International par labāko tīkla mārketinga 
uzņēmumu. 2021. gadā PM-International 
saņēma Vācijas Zīmola Balvu par izcilu zīmolu 
vadību.

Pasaules Tiešās Tirdzniecības 
Asociāciju Federācijas biedrs

PM-International ir arī Pasaules Tiešās 
Tirdzniecības Asociāciju Federācijas 
(WFDSA) biedrs. Visi tās dalībnieki 
apņemas ievērot noteiktus noteikumus 
un rīcības standartus klientu un 
komandas partneru interesēs.

Turklāt šīs asociācijas kolēģi ievēlēja 
Rolfu Sorgu WFDSA izpilddirektora 
padomē, kur viņš palīdz veidot tiešās 
pārdošanas nākotni visā pasaulē.

* Starp uzņēmumiem, kuru atalgojumu plāns ir 

balstīts uz komisijām. ** no 2020. gada maija

Tikai īpaši, izcili 
sasniegumi ved uz 
panākumiem un 
saņem ekspertu 
atzinumu.”
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KOMPĀNIJA

Ģimenes uzņēmums
PM-International ir tiešās pārdošanas uzņēmums veselības, fitnesa un 
skaistumkopšanas jomā. 

Mēs piedāvājam premium kvalitātes 
uztura bagātinātājus FitLine no 
iekšpuses (pamata uztura un speciālos 
produktus, svara kontroles produktus, 
sporta produktus) un kosmētikas 
līdzekļus no ārpuses, FitLine med un 
FitLine skin.

1993.gadā Rolfs Sorgs dibināja 
kompānija PM-International ar mērķi 
izveidot veiksmīgu kompāniju, apvienojot 
galvenos atslēgas faktorus : unikālu un 
inovatīvu produktu konceptu kopā ar 
efektīvu tīkla marketinga modeli. 

Tieši tas bija pamats PM-International 
straujajai izaugsmei, 2020.gadā 

sasniedzot 1,7 miljardu ASV dolāru 
apgrozījumu un, balstoties uz 
ieņēmumiem, kļūstot par vienu no 
top 10 lielākajām tiešās pārdošanas 
kompānijām pasaulē.

Neskatoties uz pārsteidzošo izaugsmes 
tempu un pašreizējo lielumu, 
PM-International joprojām ir ģimenes 
uzņēmums.

Dibinātājs un izpilddirektors Rolfs Sorgs 
ir ne tikai saglabājis ietekmi stratēģisko 
mērķu sasniegšanā, bet arī kopš paša 
sākuma iesaistīts ikdienas lēmumu 
pieņemšanā, kas ietekmē tūkstošiem 
partneru ikdienas darbu visā pasaulē.

Izaugsme nav 
nejaušība, bet 
gan rezultāts 
ieguldījumam 
pareizajā lietā un 
pareizajā laikā.”
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PM-INTERNATIONAL VĒSTURE

28 izcilības gadi

PM tika dibināts kā 

PM Cosmetics GmbH

Svinīgi tika atzīmēta sadarbība 

ar tīkla leģendu Lorensu 

Tompsonu

Pirmais FitLine uztura 

bagātinātājs- Q10

Izveidota Labdarības Programma 

Dibināta Zinātniskā Konsultatīvā Padome

Pirmo reizi ievēlēts par vienu no 

Vācijas TOP 100 novatoriskākajiem 

uzņēmumiem*

* Starp uzņēmumiem, kuru atalgojumu 

plāns ir balstīts uz komisijām. 

Paplašināšanās 

Āzijā

Pārdošanas 

apjoms 100 

miljoni eiro 

gadā

30. tirgus 

atvēršana

Uzcelts Šveices 

Loģistikas un 

Administratīvais 

Centrs

Eiropas loģistikas centrā 

Speyer (Vācija) tiek uzbūvēts 

administratīvais bloks

Oficāla Biroju atklāšana 

Luksemburgas un Āzijas, 

Klusā okeāna reģionos

Žurnāla NetCoo atzinums kā 

Gada uzņēmums 2018/2019

Pārdošanas apjoms

1 miljards ASV $ gadā

Pasaules Tiešās

Tirdzniecības

TOP 100

10. vieta



AM

EU

AP

II

Eiropas Reģionālais Galvenais Birojs, VācijaLuksemburgas Starptautiskais Galvenais Birojs 

Āzijas un Klusā okeāna 

Reģionālais Galvenais Birojs, Singapūra

Amerikas Reģionālais Galvenais Birojs, Florida, ASV

KOMPĀNIJA

Globāls spēlētājs
PM-International Group ir labi 
pozicionēts uzņēmums visā pasaulē 
ar vairāk kā 40 meitasuzņēmumiem 
un izplatīšanas partneriem vairāk kā 
40 dažādās valstīs.

Uzņēmuma starptautiskais Galvenais 
Birojs atrodas Luksemburgā, reģionālie 
biroji atrodas Eiropā, Āzijā un Amerikā.

 Galvenie Biroji

 Atvērtās valstis

 Valstis priekšatvēršanas fāzē 

 Tiek nodrošināti sūtījumi personīgai 
lietošanai (FPO)

Tikai tie, kuri ir apņēmušies iet savu ceļu, 
nevar tikt apsteigti.”



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. Bernard Cher

Horst Meinhardt

Dr. Tobias Kjūne

PM-International FitLine produktu līnijas 

galvenais zinātniskais vadītājs, dabiskās 

medicīnas, uztura un sporta medicīnas 

eksperts.

Horsts Meinhards

Kosmētikas izstrādes un procesu tehnoloģiju 

eksperts.

Dr. Bernards Šērs

Āzijas un Klusā okeāna Zinātnes Direktors. 

Eksperts bioloģijas zinātnē, cilvēka fizioloģijā 

un zinātnes komunikācijā. Daudzpusīgs 

sportists, kurš aizraujas ar uzturu un produktu 

jauninājumiem.

Markus Hermans

Produktu izstrādes un laboratorijas vadītājs. 

Ķimijas eksperts uztura bagātinātāju produktu 

koncepciju izstrādē.

Dr. Raimunds Abele

PM-International produktu drošības vadītājs.

Dr. Markus Ikens

PM-International pētniecības un zinātnes 

vadītājs, ekotrofoloģijas doktors, uztura 

zinātnieks, starptautisks lektors.

Dr. Rudi Vaida

Ķīmiķis. Nesēju sistēmu izstrādātājs dabīgai 

kosmētikai un uztura bagātinātājiem.

Katrina Seifarte

Menedžmenta trenere, mārketinga un zīmola 

attīstības eksperte.

Anja Vunder

PM-International FitLine kosmētikas 

līnijas direktore.

Dr. Manfreds Egersdorfers

Anti-Aging profesors, kura fokuss ir 

nepietiekama mikroelementu uzņemšanas 

ietekme uz veselību un labsajūtu. Bijušais 

DSM Uzturvielu Produktu Zinātnes un 

Interešu aizstāvības vadītājs.

Dr. Peters Fortners

Zvērināts advokāts, specializējas 

pārtikas un kosmētikas jomā.

Torstens Vebers

PM-International sporta marketinga direktors.

Dr. Hovards Peipers

Naturopātiskās medicīnas ārsts un uzturvielu 

formulējumu eksperts.

Dr. Džulians Vegubers

Molekulāro šūnu fizioloģijas un PI profesors.

Dr. Jurgens Reimans

Zvērināts eksperts farmācijas, pārtikas un 

uztura bagātinātāju definīciju jomās.

Vilhelms Mesers

PM-Interantional FitLine produktu līnijas 

attīstības direktors.

PRODUKTI

Kompetences
Zinātniskajā konsultatīvajā padomē ir 
kvalificēti eksperti ar dažādu pieredzi. 
Katrs eksperts dod ieguldījumu mūsu 
produktu kvalitātē. Sākot ar idejas 
formulējumu, līdz pat ražošanas 
procesiem.

Ar viņu pieredzi PM-International 
nodrošina, ka produkti vienmēr atbilst 
visaugstākajām kvalitātes prasībām.
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PM KOMPĀNIJĀ MUMS RŪP

Apņemšanās labākai pasaulei
PM-International apņemas mainīt cilvēku dzīvi uz labo pusi. 
Mēs šo principu īstenojam dzīvē arī ārpus mūsu ikdienas darba. 

Mēs dalām vērtības redzējumu par 
ilgtspējīgas nākotnes veidošanu kopā 
ar palīdzības, attīstības un aizstāvības 
organizāciju World Vision . Mūsu 
ilggadējā un uzticamā partnerība ir 
veltīta, lai palīdzētu bērniem, viņu 
ģimenēm un veselām kopienām visā 
pasaulē, tostarp Ganā, Kambodžā un 
Indijā. 2020. gadā mēs sponsorējām 

3000 bērnus ar kopējo ziedojumu 
summu 1 100 000 EUR. Katrs 
PM-International pārdotais produkts 
dod bērniem “dzīves stundu” un lielākas 
izredzes nākotnei. Mēs ceram turpināt 
paplašināt savu labdarības sadarbību, lai 
kādu dienu sponsorētu vismaz 10 000 
bērnu, jo mēs ticam, ka palīdzam viņiem 
veidot mūsu nākotni.

Dāvināšana nav 
tikai ziedojums. 
Tas ir par 
pārmaiņām 
pasaulē.” 
VICKI SORG
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PREMIUM PRODUKTI

Vislabākie Rezultāti Uzturvielu 
Transportēšanas Koncepcija (NTC®)
PM-International koncentrējas uz inovatīvām produktu koncepcijām, kuras izceļas 
starp citiem piedāvājumiem tirgū. 

Mūsu konsekventās inovāciju 
pārvaldības rezultātā mums pieder 
vairāk nekā 70 nacionālie un 
starptautiskie patenti, un apstiprinājumu 
gaida vēl 20.

Mūsu pamatkompetence ir NTC® - 
uzturvielu transportēšanas koncepcija.

Mūsu produkti ir ražoti izmantojot 
ekskluzīvo uzturvielu transportēšanas 
koncepciju (NTC®), kas piegādā 
uzturvielas tieši tad, kad tās ir 
nepieciešamas un tur, kur tās ir 
nepieciešamas - šūnu līmenī, no 
iekšpuses un ārpuses.

Šī koncepcija atbalsta optimizētu 
uzturvielu uzņemšanu, palielinot 
uzturvielu biopieejamību.

SADARBĪBA

Strādājot ar 
labāko
2016. gadā PM-International AG 
parakstīja stratēģisku sadarbības 
līgumu ar Luksemburgas Zinātnes un 
Tehnoloģijas Institūtu (LIST), Pētniecības 
un Tehnoloģiju Organizāciju, kas izstrādā 
progresīvas tehnoloģijas un piegādā 
inovatīvus produktus un pakalpojumus 
nozarei un sabiedrībai.

2019. gadā PM-International deva 
būtisku ieguldījumu Austrijas Lietišķo 
Zinātņu Universitātes Josef Ressel 
Centra izveidē. Pateicoties šai sadarbībai, 
PM-International ievērojami uzlabos 
savus pētniecības un izstrādes iespējas 
ar mērķi izstrādāt novatoriskus 
bioloģiskus uztura bagātinātāju 
produktus veselības, fitnesa, labsajūtas 
un skaistumkopšanas produktu līnijām.
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PREMIUM PRODUKTI

Visaugstākā 
Kvalitāte
Visi mūsu produkti ir ražoti Vācijā un tiek 
ražoti saskaņā ar GMP vadlīnijām (Laba 
Ražošanas Prakse), kas ir farmācijas 
nozares standarts. Tas garantē 
maksimālu tīrību un maksimālu kvalitāti.

PREMIUM PRODUKTI

Maksimāla Drošība
PRODUKTA KVALITĀTI apstiprina regulāras 
neatkarīgas laboratorijas TÜV SÜD ELAB 
pārbaudes

Premium mums nozīmē caurspīdīgumu 
un kvalitāti. Šī iemesla dēļ TÜV SÜD ELAB 
regulāri pārbauda mūsu produktu kvalitāti.

TÜV SÜD ELAB kā neatkarīgs laboratorijas 
pakalpojumu sniedzējs ar ilgstošu pieredzi 
pārtikas, ūdens un vides analīzēs, ar 
profesionāliem padomiem mums palīdz 
nodrošināt produktu kvalitāti.

Neatkarīga izvēlēto parametru analīze, ko 
regulāri veic TÜV SÜD ELAB, papildina mūsu 
pašu produktu kontroli un palīdz mums vēl 
vairāk uzlabot mūsu produktu kvalitāti.
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*

Profesionāļu 
Noslēpums
FitLine produktiem uzticas labākie 
sportisti no vairāk kā 50 dažādām 
disciplīnām no vairāk kā 20 valstīm un ir 
pārliecināti par to rezultātiem.

PREMIUM PRODUKTI

Drošs Sportam
FitLine uztura produktiem uzticas daudzi top sportisti un FitLine ir oficiālais 
piegādātājs vairākām sporta federācijām un nacionālajām komandām.

Sportisti, federācijas un komandas 
novērtē mūsu apņemšanos nodrošināt 
produktu drošību un ir pārliecināti, ka 
augstas kvalitātes sastāvdaļu kompleksi 
palīdz viņiem sasniegt jaunus augstākus 
veiktspējas līmeņus.

Uztura bagātinātāji, kurus izmanto 
profesionāli sportisti, lai optimizētu 
savu fizisko sagatavotību, izturību un 
sniegumu, ir arī pareizā izvēle ikvienam 
citam, kurš rūpējas par veselību un 
ir orientēts uz sniegumu. FitLine 
produkti ir ļoti populāri visā pasaulē 
labāko sportistu vidū arī tāpēc, ka tie ir 
pārbaudīti attiecībā uz dopinga vielām un 
reģistrēti Ķelnes Sarakstā®*.

Jo īpaši viņi novērtē garšu, panesamību 
un pozitīvos rezultātus, ko viņi spēj 
sasniegt ar FitLine produktiem.

* Visi FitLine uztura bagātinātāju produkti ir iekļauti 

Ķelnes Sarakstā®. Šajā sarakstā ir publicēti 

produkti, kurus pārbaudījusi viena no pasaules 

vadošajām laboratorijām, kura izvērtē dopinga 

vielu klātbūtni uztura bagātinātājos. Plašāku 

informāciju var atrast vietnē 

www.koelnerliste.com

Christian Schwarzer
2007. gada Rokasbumbas Pasaules Čempions

Master Ho-Ro-Bin
Ušu Meistars 

Multi Ušu Āzijas Čempions

Achim Heukemes 
24 stundu triatlona un duatlona 

Ekstrēmā Sporta Pasaules Vice ČempionsKO TOP KLASES SPORTISTI 
NOVĒRTĒ FITLINE VISVAIRĀK?*

Produkta uzticamība: atrodas 
“Cologne List®” 
(“Ķelnes Saraksts®”)

 Ideāla efektivitāte
Vislabākā panesamība
 Laba garša
Visaptverošs produktu klāsts
 Liela uzticamība no citu labāko 

sportistu ieteikumiem

* iekšējā aptauja, kurā piedalījās vairāk 

kā 200 TOP klases sportistu.
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Mario Zwingmann
Pasaules Fitnesa Federācijas Pro Sportists 

Pasaules Fitnesa Federācija Mr Universe 2017

“Es lietoju Restorate pēc treniņiem vai pirms 

gulētiešanas. Magnijs un citi lieliskie vitamīni 

uzlabo manu atjaunošanos miega laikā. ”

Felix Tan
Triatlons 

TOP 5 Dzelzs Cilvēki Sportisti Pasaulē

“FitLine produktu lietošanas rezultātā es 

ne tikai izbaudu labu veselību, bet arī tieku 

atbalstīts ikdienas treniņos.”

Carolin Schäfer
Vieglatlētikas 

Pasaules Vice čempione Septiņcīņā

“Pateicoties FitLine produktiem, septiņcīņas 

laikā jūtos optimāli sagatavota. Es jūtos 

enerģiska un nakts laikā esmu ātrāk 

atjaunojusies. ”

Philipp Kohlschreiber
Teniss 

Deivisa Kausa spēlētājs

“Kā tenisa profesionālis es ceļoju gandrīz 

visu gadu, un dažreiz nav viegli nodrošināt 

sabalansētu uzturu. Ar FitLine produktiem 

man ir optimāls uztura nodrošinājums. ”

  20 Years 
  FitLine Facts
• FitLine produkti ir stingri ieņēmuši 

savas pozīcijas starp augstākās 
veiktspējas sporta aktivitātēm jau 
20 gadus

• 89 % no visiem augstākās klases 
sportistiem apstiprina ātru 
atjaunošanos pēc intensīvām sporta 
aktivitātēm un slodzēm*

• 83 % augstākās klases sportisti 
sasniedz labāku koncentrēšanos*

• 80 % augstākās klases 
sportisti atzīmē imūnsistēmas 
nostiprināšanos*

• 80 % augstākās klases sportisti 
stabilizē savu sniegumu*

* (pēc 90 dienu FitLine produktu lietošanas; 

iekšējais pētījums).

Oficiālais Piegādātājs

Leon Bauer
Pasaules Čempions 

Junioru 

Boksā

“Activize Oxyplus dod man

 vairāk jaudas cīņas laikā un treniņos”

25



FitLine

Veselības, fitnesa 
un skaistuma pamats
FitLine uztura bagātinātāji: atbalsta mūs no rīta līdz vakaram

FitLine uztura bagātinātāji, kas izstrādāti 
ar ekskluzīvo NTC®, palīdz jums labāk tikt 
galā ar ikdienas dzīves izaicinājumiem un 
veicina jūsu fitnesa un veiktspējas mērķu 
sasniegšanu pat tad, kad vairs neesam 
tik jauni.

Tiek atbalstīta imūnsistēma, asinsrites 
sistēma, kā arī sirds funkcijas. Ir arī 

tūlītējs veiktspējas un koncentrēšanās 
pieaugums, ko papildina redzamas 
pazīmes; piemēram, starojoša āda, mati 
un nagi.

Tas padara FitLine neaizstājamu 
veiksmīgai pretnovecošanās stratēģijai.

Lielākā bagātība 
ir veselība.” 
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FitLine

Skaistums no Iekšpuses uz Ārpusi
FitLine skin ar mūsu ekskluzīvo NTC® piedāvā harmonizētu augstas kvalitātes 
kosmētikas līdzekļu klāstu, kas nodrošina redzami svaigāku sejas krāsu un pamanāmu 
izlīdzinošu kopšanu.

Pateicoties zinātniskajam viedumam, 
mūsu kosmētikas līdzekļi palīdz novērst 
priekšlaicīgu novecošanos, un krunciņas 
ievērojami samazināsies.

FitLine med produkti ir paredzēti īpašām 
vajadzībām un piedāvā mērķtiecīgu 
risinājumu. Izmantojot mūsu novatorisko 

produktu inovāciju spēku ar mūsu 
ekskluzīvo NTC®, jūs saņemsiet 
optimālus rezultātus.

Dabiskās sastāvdaļas nodrošina 
vislabāko iespējamo dermatoloģisko 
saderību.

Skaistums ir 
jūsu dvēseles 
spogulis.” 



BIZNESA MODELIS

Veiksmīgs koncepts
PM-International izvēlētā izplatīšanas 
sistēma apzināti atsakās no 
tradicionālajām izplatīšanas metodēm 
un tā vietā paļaujas uz tiešu kontaktu 
ar patērētāju. Tas ļauj no pirmavotiem 
sazināties ar klientiem par produktu 
priekšrocībām un rezultātiem.

Profesors Dr. h.c. Lothar Späth 
(bijušais Vācijas Ministru Prezidents) 

PM-International veiksmīgo koncepciju 
raksturoja šādi:

“Pateicoties savam marketinga tīklam, 
kas paļaujas uz neatkarīgiem partneriem, 
uzņēmums atrodas klienta sirdī.” Viņš 
piebilda: “Tas ļauj tieši sazināties un ātri 
reaģēt uz tirgus vajadzībām.”

Panākumi prasa 
izjust tirgus 
impulsu un 
apmierināt klientu 
vajadzības.” 



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

Rechtmäßigkeit des 
PM-Marketingplanes 
gerichtlich bestätigt.

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

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

BIZNESA MODELIS

Godīga un uzticama 
atalgojuma sistēma
PM-International dod cilvēkiem unikālu iespēju brīvi pieņemt lēmumu būt 
pašnodarbinātiem bez riska ar iespēju izvēlēties brīvu darba laiku un viegli veidot 
tūlītējus papildu ienākumus.

Mūsu PM-International izplatīšanas 
partneri savā darbībā var brīvi ieguldīt 
tik daudz laika un enerģijas, cik vēlas, un 
gandrīz nav ierobežojumu tam, cik daudz 
papildus ienākumus viņi var iegūt.

Neatkarīgie izplatīšanas partneri 
ir nodrošināti ar pasaules klases 
pieredzējušu treneru komandas atbalstu, 
meitas uzņēmumu tīkla un pielāgotas 
apmācības programmas atbalstu. Ir arī 
daudzas citas priekšrocības - piemēram, 
automašīnu un ceļojumu programmas.

2011. gada 19. maijā Frankfurtē Vācijas 
Apelācijas tiesa oficiāli apstiprināja PM 
marketinga plāna likumību.

2013. gadā Vācijas Tehniskās Inspekcijas 
Asociācija (TÜV Hessen) pirmo reizi 
PM-International novērtēja kā sertificētu 
Tiešās Tirdzniecības kompāniju. 
Sertifikācija tiek atjaunota reizi gadā.

Tu nevari kļūt 
par leģendu 
tikai runājot. 
Tu vari kļūt par 
leģendu tikai 
darot. Tu to 
vari izdarīt.” 
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BIZNESA MODELIS

Marketinga Plāns
Vienkāršs un godīgs biznesa plāns, lai izveidotu savu biznesu ar PM-International un 
kļūtu par neatkarīgu uzņēmēju.

Nopelni savu ceļu uz augšu un pilnībā 
uzņemies atbildību par laiku un enerģiju, 
ko ieguldi savā biznesā. Pielāgo jauno 
biznesu savam dzīvesveidam un izlem 
pats, vai vēlies būt ar PM-International 
pilnu vai nepilnu darba slodzi.

Ar inovatīvajiem FitLine produktiem un 
mūsu USE - TALK - DEMO koncepciju 
tev ir viss nepieciešamais, lai šodien 
sāktu savu veiksmes stāstu. Ikviens to 
var darīt neatkarīgi no savas izglītības 
vai profesijas. Bez riska, bez uzraudzības 
važām. Pelni vienlaicīgi 6 vai vairāk 
ienākumus un piedalies gan mūsu 
grezno automašīnu, gan mūsu eksotisko 
ceļojumu programmās.

President’s Team 
Apsveikšana

Auto Programma

Pensiju Plāns

Ceļojumi

VIDĒJIE IENĀKUMI

 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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Vienkārša veiksmīga sistēma
Panākumi tiešajā pārdošanā nav veiksmes jautājums, un tie, kas parāda izcilus 
panākumus, ir pelnījuši īpašu atbalstu.

PM-International nodrošinās jums 
regulāras apmācības un pārdošanas 
akadēmijas.

Šie pasākumi kalpo, lai nodotu mūsu 
veiksmīgāko cilvēku zināšanas un 
pieredzi, motivētu uz turpmākiem 

panākumiem un atbalstītu jūsu prasmju 
attīstību tiešās pārdošanas jomā.

Reizi gadā PM-International organizē 
ļoti īpašas apmācības, mūsu tā saukto 
Līderības Apmācību un Pasaules 
Menedžmenta Kongresu, lai tās labākie 
partneri varētu virzīties vēl augstāk.

Ja es varu to 
izdarīt, tu vari 
to izdarīt.” 
ROLF SORG –
DIBINĀTĀJS UN 
IZPILDDIREKTORS
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BIZNESA MODELIS

Ļoti atbalstoša 
apmācības programma

PM BIZNESA 
PREZENTĀCIJA

SEMINĀRS

BIZNESA 
AKADĒMIJA

MENEDŽERU 
TRENIŅŠ

IMM 
TRENIŅŠ

NACIONĀLAIS 
KONGRESS

LĪDERĪBAS 
TRENIŅŠ & 
PASAULES 

MENEDŽMENTA 
KONGRESS

Produktu Treniņš
FitLine Uztura & Kosmētikas Akadēmija

7 Pierādīti Soļi 
Veiksmei!  



PAPILDU PRIEKŠROCĪBAS

Automašīnas
Sākot ar kvalifikācijas līmeni IMM 
(International Marketing Manager), tu 
iegūsti bezmaksas automašīnu līzinga 
programmā. Mēs piedāvājam kompānijas 
automašīnu, kuru vari izmantot gan 
savam biznesam, gan privāti kā vien 
vēlies.

Mūsu partneriem ir ekskluzīva iespēja 
iegūt savu sapņu automašīnu. Jo 
augstāks ir partnera kvalifikācijas 
līmenis, jo pieejams augstākas klases 
uzņēmuma auto.

Mani sapņi 
mani virza!”



PAPILDU PRIEKŠROCĪBAS

Ceļojumi
Izmanto PM-International ceļojuma 
programmas un pievienojies mums 
bezmaksas atvaļinājumā!

Dodies savās sapņu brīvdienās un izbaudi 
fantastiskas pludmales, sauli, kristāldzidru 
ūdeni, neaizmirstamus romantiskus saulrietus, 
brīvdienas kopā ar draugiem, kā arī atpūtu un 
pieredzi augstākajā līmenī - tas viss ir pilnīgi 
bez maksas.

Katrs PM-International ceļojums ir unikāls, 
neatkarīgi no tā, vai pievienojies mums Eiropas 
Tūres lieliskajos kūrortos vai pievienojies 
Pasaules Tūres eksotiskiem ceļojumiem, vai 
personīgai apsveikšanai Rolfa un Vikija Sorga 
privātajā villā Francijas Rivjērā. 
“Mēs esam PM!”.

Lielisks sniegums ir 
pelnījis īpašu atlīdzību.

St. Tropez

St. Tropez

St. Tropez

Cuba

St. Tropez

Florida

Gran Canaria

Ibiza

Thailand

Brazil

Sicily

St. Tropez

Crete

Malta

San FranciscoLas VegasMaldivesFlorida

MauritiusSouth AfricaCroatia
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“Mani sauc Dženifera Jēgere, un man ir 30 

gadi. Esmu ļoti priecīga, ka pirms 2 gadiem 

iepazinos ar PM-International, jo šī iespēja 

pārvērta manu dzīvi. Mana aizraušanās 

vienmēr ir bijusi palīdzēt cilvēkiem. Manā 

medmāsas darbā tas bija iespējams 

ierobežoti. Man nācās samierināties ar 

ienākumiem un to, ka tādi tie paliks paliks 

līdz pensijai. Izmantojot šo lielisko biznesa 

iespēju, es beidzot varēju atkal palīdzēt 

cilvēkiem - ar augstāku dzīves kvalitāti un 

lielāku finansiālo drošību. Tas fantastiskais 

ieguvums ir ne tikai darbs, kas mani tagad 

piepilda, bet arī tas, ka paralēli tam es varēju 

izveidot ienākumus, par kuriem iepriekš 

nebiju domājusi, ka tas vispār ir iespējams. 

Pēc 4 mēnešiem man papildus ienākums 

bija jau 1000 €. PM man ir devis iespēju 

sekot manam sapnim. Finansiāli es pārspēju 

visu, kas bijis iespējams ar manu iepriekšējo 

darbu. Paldies, PM, par šo iespēju. ”

Atsauksmes
Jennifer
Jäger
Medmāsa 

30 gadi

Kad mēs 
cenšamies kļūt 
labāki nekā 
esam, arī viss 
ap mums kļūst 
labāks.”
PAULO COELHO

“Mani sauc Ivonna, un man ir 47 gadi. 

18 gadus esmu profesionāla vizāžiste 

un pasniedzēja. 2019. gadā man šķita, 

ka esmu zaudējusi virzienu un esmu ļoti 

izsmelta. Es uzsāku PM biznesu un pirmajā 

mēnesī nopelnīju papildus 200 € un jau 2 

mēnešu laikā guvu lieliskus panākumus. 

Esmu kvalificējusies daudziem atpūtas 

braucieniem un no PM saņēmu savu 

pirmo BMW sapņu automašīnu! Vienkārši 

rīkojieties tāpat kā es! ”

Chuah 
Pei Sun
(Yvonne)
Grima māksliniece 

un pasniedzēja 

47 gadi

“Mani sauc Miriana Aloisi, un man ir 22 gadi, 

Ar FitLine es iepazinos pirms četriem 

gadiem. Es meklēju iespēju iegūt papildus 

ienākumus. Mans bērnības sapnis bija kļūt 

par brīvu un neatkarīgu sievieti, kas spēj 

par sevi parūpēties. Pēc pāris mēnešiem 

pirmie ienākumi bija jau ap 800 €. Milzīgs 

ienākums meitenei, kura vēl mācījās 

skolā. Tad es sapratu, ko vēlos darīt- lietot 

produktus, pašai pārvaldīt savu laiku un 

pašai lemt, kā un kur strādāt, un cik daudz 

es vēlos nopelnīt. Man tas tik ļoti patīk. 

Pēc skolas beigšanas es pilnībā veltīju sevi 

FitLine, veidojot savu dzīvi kopā ar saviem 

lielajiem sapņiem. Pēdējā gada laikā mana 

dzīve ir mainījusies. Es kļūstu neatkarīga, 

dzīvoju mierīgi un ar pārliecību, ka esmu 

pietiekami stabila, lai uzturētu savu ģimeni, 

jo PM ir stabila biznesa iespēja. ”

Miriana 
Aloisi 
Studente 

22 gadi

“Mani sauc Ginters Prems, man ir 46 gadi 

un 27 gadus esmu pašnodarbināta 

persona. Kad pirms 4 gadiem es iepazinos 

ar FitLine produktiem, es tikai vēlējos tos 

ieguldīt savā veselībā. Visa mana ģimene 

lietojām produktus 6 mēnešus un sākotnēji 

negribējām neko zināt par uzņēmumu un 

biznesu! Es pārliecinājos par produktiem, 

automātiski runāju par saviem lieliskajiem 

rezultātiem. Mēnesi pēc mana lēmuma sākt 

arī nopietnāku biznesa sadarbību, mans 

atalgojums jau bija 195 €. Mans papildus 

ienākums laika gaitā jau pieaudzis līdz 1040 

€. Pa to laiku ir izveidojusies brīnišķīga 

komanda, kas turpina nepārtraukti augt. 

2020. gadā izprotot šī biznesa patieso 

spēku, es pieņēmu skaidru lēmumu būt šeit 

un turpināt iesākto. Es vienmēr sapņoju, 

ka varēšu savai dzīvei brīvi piešķirt “laika” 

resursu. Ar lēmumu strādāt PM es zinu, ka 

varu šo sapni īstenot. ”

Günther 
Prem
Pašnodarbināts 

46 gadi

“Man sauc SeoYoung Son, un man tikko 

apritēja 50 gadi. Es 18 gadus strādāju 

globālā kosmētikas uzņēmumā ASV, līdz tas 

tika slēgts, un es kļuvu par bezdarbnieci. 

Par laimi, es pievienojos PM un, sākot 

darbu man izdevās uzreiz nopelnīt aptuveni 

1000 € mēnesī. Nebija īpašu noslēpumu, 

bet spēcīga neatlaidība. Es vienmēr centos 

iekarot ikviena satiktā cilvēka sirdi, dodot 

informāciju viņiem par FitLine un FitLine skin 

produktiem, kā arī PM redzējumu, iespējām 

un vērtībām. Ko es iemācījos no PM, ir 

atzinums, “Es varu to izdarīt”. Es vēlētos šo 

ziņu nodot kopā ar visu PM ģimeni. Kopā 

mēs varam sasniegt izcilu izaugsmi visā 

pasaulē. ”

SeoYoung 
Son
Pašnodarbināts 

50 gadi



“Mans vārds ir Felikss Tans no Malaizijas, 

un man ir 54 gadi. Pirms PM es biju ļoti 

aizņemts strādājot, man nebija laika ne 

ģimenei un pat ne sev. Nebija nekādas 

izaugsmes iespējas, un kādu dienu, ar 

pilnīgi nekādu tiešās pārdošanas pieredzi, 

es ienācu PM biznesā. Man patīk fakts, ka 

tam nav finanšu risks un ir elastīgs darba 

laiks. Dažu mēnešu laikā es nopelnīju dažus 

simtus eiro mēnesī. Vēl svarīgāk ir tas, ka 

es atradu kvalitatīvu laiku savai ģimenei, 

esmu sasniedzis savus mērķus un tagad 

aizraujos vairāk ar savu veselību un fizisko 

sagatavotību. Pateicoties FitLine produktiem, 

es treniņos sasniedzu labākus rezultātus, 

un Ironman mani ierindo tagad kā sudraba 

Vispasaules Atlētu (top 5% sportistu manā 

vecuma grupā). Esmu baudījis bez maksas 

daudzus Eiropas ceļojumus un visu to 

apmaksāja PM. Un tagad man pieder 2 

bezmaksas PM automašīnas - BMW un 

Vespa. Ja man izdevās, arī tev izdosies! ”

Tan Kok  
Peng  
(Felix)
Pašnodarbināts 

54 gadi

“Agrāk studēju Francijā, strādāju par 

modes dizaineri un pirms 20 gadiem 

kopā ar vīru nodibinājām apģērbu 

ražošanas uzņēmumu. Tā kā nozare kļuva 

piesātinātāka un konkurence sīvāka, arvien 

vairāk ražotāju izbeidza darbību. Un man 

nebija pietiekami daudz laika, lai rūpētos 

par savu ģimeni. Kad mana mamma 

iepazīstināja mani ar PM-International 

un pēc tam, kad es sāku lietot FitLine 

produktus, es jutu, ka mans ķermenis jūtas 

daudz labāk. Es sāku dalīties par šo pieredzi 

ar draugiem un nopelnīju vairāk kā 1000 

€. Es ticēju, ka tas ir veids, kā mainīt savu 

dzīvi. Tā rezultātā es esmu mainījusi savu 

dzīvi un vienlaikus palielinājusi vispārējo 

labsajūtu un savu dzīvi. Drīz saņemšu 

savu jauno BMW X3 automašīnu, kuru 

esmu nopelnījusi automašīnu veicināšanas 

programmā. Esmu pateicīga PM. Vienkārši, 

veiksmīgi un glāze Activize dod manai dzīvei 

piepildījumu. Es mīlu PM. ”

Sabina  
Lai
Modes dizainere  

37 gadi

“Mani sauc Kārlis-Heincs Širnhofers, es 

nāku no marketinga karjeras un iepazinos 

ar produktiem 2018. gadā. Dažu nedēļu laikā 

es biju tik entuziastisks par rezultātiem, ka 

man uzreiz bija jādalās par tiem ar citiem 

cilvēkiem. Pēc 3 mēnešiem sieva man 

jautāja, vai man ir nepilna laika darbs, jo es 

saņēmu regulārus ienākumus. Kad es viņai 

pastāstīju par PM, viņa uzreiz pievienojās. 

Tātad, mums abiem bija papildus ikmēneša 

ienākumi līdz 1000 €. 2020. gada jūnijā 

es pieņēmu galīgo lēmumu pārvērst savu 

biznesu par PM pilnas slodzes darbu, 

redzot, ka uzņēmums ir finansiāli ilgtspējīgs. 

PM īpašā lieta ir uzņēmuma DNS: pozitīvi 

cilvēki, kas palīdz cilvēkiem. Tā ir šeit 

dzīvojošā kultūra un labākā praktiskā 

pieredze personības attīstībai. Nav citas 

alternatīvas PM kā vairāku paaudžu un 

mazbērniem piemērotam uzņēmumam 

ar šo skaidro redzējumu un kopīgajām 

vērtībām! ”

Karl-Heinz  
Schirnhofer
Pārtikas tehnologs  

39 gadi

“Es vienmēr gribēju sākt savu biznesu, un 

par par PM-International man pastāstīja 

draugs. Kad es pirmo reizi sāku savu 

biznesu ar PM, es uzzināju, cik svarīgi ir 

tikties ar vadītājiem katrā reģionā, strādāt 

kopā un paplašināt biznesu kā komandu. 

Tā rezultātā es varēju nopelnīt apmēram 

1000 € jau pirmā mēneša laikā pēc 

sadarbības uzsākšanas ar PM. Es sasniedzu 

lieliskus rezultātus, un tagad es varu īstenot 

visus savus sapņus. Pirms iepazinos ar PM, 

es vadīju vairākus uzņēmumus. Lai arī guvu 

labus rezultātus arī šajos uzņēmumos, 

es vienmēr uztraucos par nākotni. Agrāk 

es smagi strādāju, lai atbrīvotos no šīs 

trauksmes, bet tagad esmu pārliecināts, ka 

ar PM sapņi patiešām var piepildīties, un es 

varu justies lieliski bez trauksmes, vienlaikus 

smagi strādājot priekš sevis. ”

Yoshitaka  
Doi
Pašnodarbināts  

46 gadi

“Mani sauc Marie Thurot, man ir 35 gadi. 

Esmu divu bērnu māte un mēs dzīvojam 

Francijas dienvidos. Pēc 10 gadu veikala 

darbinieka darba es nolēmu meklēt citas 

iespējas. Es meklēju Eiropas uzņēmumu; 

nopietnu, uzticamu, kas piedāvā augstākās 

kvalitātes produktus. Pēc Optimālā 

Komplekta izmēģināšanas es biju pilnīgi 

pārliecināta, ka esmu atradusi to, ko 

meklēju. Pateicoties šim uzņēmumam un 

šim produktam, kā papildus ienākumu es 

nopelnīju 1000 €. Un es pieņēmu lēmumu 

veidot savu biznesu, būt sava laika noteicējai 

un izmantot iespēju būt kopā ar saviem 

bērniem. Kad es sāku strādāt, man nebija 

nekādas zināšanas, bet biju pilna entuzisama, 

ka varēju savā vēlamā tempā vienkārši to 

mācīties un apgūt. Šodien mani ienākumi 

veidojas tikai no PM kompānijas, ceļoju uz 

skaistām vietām, satieku lieliskus cilvēkus. 

Ikviens to var izdarīt, īpaši tāds, kuram sapņi ir 

lielāki par viņu attaisnojumiem. ”

Marie  
Thurot
Pašnodarbināta  

35 gadi

“Ideja par tīkla marketingu mūs aizrāva jau 

no pirmās dienas. Mani sauc Lukas un man 

ir 31 gads, esmu bijušais projektu vadītājs. 

Un Jūlija, 28 gadi, bijusī grāmatvede. PM 

ienāca mūsu dzīvē tajā brīdī, kad mēs 

meklējām pārmaiņas. Mēs vienmēr esam 

gribējuši vairāk. Vairāk savas noteikšanas, 

vairāk brīvības un darbu ar reālu jēgu. 

Izmantojot šo milzīgo iespēju, ko piedāvā 

PM, mēs esam sasnieguši visu to un vēl 

daudz vairāk. Ar centību, koncentrēšanos, 

lielu gribu un dedzīgu vēlmi mēs varējām 

turpināt savu aizraušanos mainīt cilvēku 

dzīvi, un jau pēc 16 mēnešiem tas kļuva 

par mūsu pilnas slodzes darbu. Šodien 

mēs dzīvojam finansiāli neatkarīgu dzīvi, 

neesam saistīti ar kādām konkrētām biroja 

telpām vai citiem ierobežojumiem, un mums 

ir brīnišķīga komanda, ar kuru mēs tagad 

varam piepildīt viņu sapņus un mērķus, 

kopā sasniegt kaut ko labu. Mēs esam ļoti 

pateicīgi savai komandai un PM. ”

Lukas &  
Julia Halef 
Projektu menedžeris &

Grāmatvede
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