
Úvod:
Prečo začať spoluprácu s firmu Colway?

Naša marketingová štruktúra bola naprojektovaná tak, aby si v nej každý našiel to správne miesto.
Vstúpiť  do  nášho  systému  výhod  a  provízií  môžu  už  naši  klienti.  Vďaka  odporúčaniu  našich
výrobkov ostatným ich môžu pre vlastné potreby (alebo pre svoju rodinu) získať lacnejšie alebo úplne 
zadarmo. 

Rovnako  tak  to  môžu  byť  aktívni  obchodníci,  ktorí  sa  chcú  naplno  zasvätiť  do  tvorby  vlastných 
distribučných štruktúr. Pre nich sa u nás rodí šanca ako stvorená pre ich rýchly vzostup k príležitosti 
zarábať  slušné  peniaze.  Zároveň  tak  môžu  získať  finančnú  nezávislosť,  a  to  vďaka  možnosti 
pasívneho zárobku. Plne aktívny obchodní partneri navyše môžu u našej firmy získať tiež mnoho cien, 
prémií a bonusov. Môžu za ne napríklad precestovať svet, zakúpiť vozidlo alebo si vylepšiť komfort 
života. Tento systém umožňuje konkrétne a slušné zárobky už v prvom mesiaci aktivity. Jeho stabilita 
je zabezpečovaná vďaka ďalšej vnútornej podpore správneho rozvoja štruktúr. Umožňuje tak vysoké 
zárobky nielen "super predajcom ", ale zároveň všetkým osobám, ktoré sa pričinia o rozvoj radov 
spokojných spotrebiteľov. V našom systéme nevyžadujeme aby ste čokoľvek predávali. Chceme, aby 
ste dobre poznali prednosti našich výrobkov. Aby ste ich správne používali, sledovali ich účinnosť na 
Vás alebo Vašu rodinu. Potom sa stačí o Vaše vlastné skúsenosti podeliť so svojimi známymi a naučiť 
ich urobiť to isté. Zdá sa Vám to príliš prosté? Ale to je všetko, čo je potrebné urobiť pre úspech v 
našej firme a Váš zisk finančnej nezávislosti. Všetko ostatné už záleží len na Vašej dôslednosti, chuti 
sa učiť a pomáhať druhým. Od nás dostanete všetky potrebné prostriedky, aby ste to mohli dosiahnuť 
čo  najľahšie.  Prajeme  Vám  veľa  úspechov  a  spokojnosti  s  propagáciou  našich  produktov.

Riaditeľstvo

COLWAY SR
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1. AKO ZAČAŤ?

Registrácia

Prvým krokom pre začatie príjemnej spolupráce s firmou Colway je Vaša registrácia. Spočíva v zadaní 
Vašich osobných údajov a tiež podpísaním registračnej zmluvy. Môžete ju odoslať na adresu firmy 
alebo ju vyplniť elektronickou cestou na stránke www.colway.sk. Registrácia vyžaduje  “rodiča” alebo ak 
chcete “sponzora”, teda osobu, ktorá Vás k našej firme priviedla. Rodič sa o Vás postará na začiatku Vašej kariéry 
v Colway. Mal by Vám pomôcť aj pri prvých krokoch a tiež pri zarábaní prvých peňazí. Naučí Vás ako správne 
budovať Váš obchod, aby Vám neustále rozkvital. Nakoniec Vám tiež ukáže, ako registrovať nové osoby, teda ako 
vytvoriť svoju vlastnú štruktúru distribútorov a klientov, pretože práve v tomto článku tkvie celá sila tohto 
podnikania. Ale o tom neskôr.

Čo robiť, keď nemám “rodiča”?
Samozrejme, o tomto podnikaní ste sa mohli dozvedieť aj bez ovplyvnenia niektorým z našich distribútorov - 
"rodičov".  Avšak jednou z našich hlavných zásad, ktoré slúžia na ochranu práv našich predstaviteľov, je práve 
funkcia "Rodiča". Je to veľmi dôležité aj pre Vás, pretože bez opory na začiatku je ďaleko zložitejšia správne 
riadiť svoju kariéru. Preto v prípade, že nová osoba nemá svojho "rodiča" firma Vám ho pridelí automaticky. 

Nemusíte s ním chcieť spolupracovať z iných dôvodov, teda s osobou od ktorej viete o COLWAY. Rovnako potom 
sa môže stať, že tento človek už nie je v našej firme aktívne a preto Vám nie je ochotný a často ani schopný 
pomôcť sa ďalej rozvíjať. Možno na to jednoducho nemá chuť. V takejto situácii je potreba získať od tohto 
"rodiča" súhlas, aby sme Vám mohli nájsť nového.

Najskôr sa však musíte rozhodnúť, na akej pozícii začnete stavať svoju kariéru. Máte dve možnosti: Ako klient (K) 
alebo ako distribútor (D). 

Klient
Ak chcete na začiatku naše výrobky vyskúšať, staňte sa prosím naším klientom. Okrem možnosti 
nákupu máte tiež príležitosť registrovať do svojej siete iných klientov a následne postúpiť na vyššiu 
pozíciu.

Distribútor
Vstupom do našej firmy ako distribútor naozaj začínate stavať svoju vlastnú kariéru. Akou rýchlosťou 
sa budete rozvíjať záleží len na Vás a na tom, aké máte schopnosti ju správne viesť. My sa budeme 
snažiť Vám v tom pomôcť. Na začiatku by však bolo vhodné, aby ste sa rozhodli, akú rýchlosť 
zaradíte pri štarte. Už to tak často býva, že čím viac zainvestujete, tým viac môžete od začiatku 
zarábať. V našej firme tomu tiež nie je inak
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V závislosti na výške vloženého kapitálu máme pri štarte možnosť vybrať jednou z 3 
distribútorských pozícií:

a. Distribútor D1 (zľavový stupeň 20%)
Pri nákupe tovaru v hodnote nad 250 € MOC * (už so zľavou 20% zaplatíte od 200 €, v závislosti navybranom 
sortimente).

b. Distribútor D2 (zľavový stupeň 30%)
Pri nákupe tovaru v hodnote nad 800 € Sk MOC * (už so zľavou 30% zaplatíte od 560 €, v závislosti na vybranom 
sortimente).

c. Distribútor D3 (zľavový stupeň 35%)
Pri nákupe tovaru v hodnote nad 1600 € MOC * už so zľavou 35% zaplatíte od 1040 €, v závislosti na vybranom 
sortimente).

V podstate od akej pozície chcete začať potom tiež určuje, koľko môžete zarobiť ďalším predajom tovaru, ktoré 
získate. Vstup s balíčkom D1 Vám pomôže rýchlo získať peniaze späť a zarobiť cez 50 €. Ak podnikáte v odbore 
kozmetiky, máte svoj salón či kozmetické štúdio, naozaj sa Vám oplatí zakúpiť najdrahší balíček. Garantujeme 
Vám, že Vaše klientky budú výnimočne spokojné, a Vy zakrátko získate svoj vklad naspäť. Ľahko tak zarobíte cez 
500 €.

V tomto sa však ešte neskrýva hlavná sila nášho marketingu. Kúpa s určitou zľavou a následný predaj so ziskom 
je síce spôsobom, ako možno ľahko a rýchlo zarobiť trochu peňazí. Výrobky sú skutočne výnimočné a sa svojimi 
parametrami sú na slovenskom trhu bezkonkurenčné. Preto sú tiež veľmi žiadané. Sme presvedčení, že si mnohí 
radi kúpia pár fľaštičiek elixírov krásy a mladosti (ktorými bezpochyby výrobky na kolagénovej báze sú). Aj keby 
ste to skúšali len medzi svojimi známymi ... Ani pre Vás by to teda nemal byť žiadny problém.

Predsa len ste sa rozhodli vytvoriť stabilné zázemie, ktoré by Vám prinášalo pravidelný mesačný príjem? 
Nevyhnutným prvkom teraz bude vybudovanie spotrebiteľskej a distribučnej siete. Moc obchodu skutočne 
spočíva práve v sieti. Iba vďaka vytvoreniu siete Vám totiž vzniká šanca na vybudovanie základu pre pasívny 
príjem. Teda zrejme najpríjemnejšieho príjmu na svete. Stačí nahliadnuť do profitov, ktoré si odoberajú zo 
svojich firiem ich tvorcovia. Fast foody, supermarkety, reštaurácie pôsobí v reťazcoch a o zárobkoch ich 
vlastníkov asi nemusíme hovoriť. Napr. v tradičnej sieti rýchleho občerstvenia ide zisk ako k vlastníkovi siete, tak 
objektu. Podobne je tomu aj u nás. Každý člen, ktorého zaregistrujete do svojej siete, sa stane zdrojom príjmu 
ako pre neho samého, tak pre Vás, ako tvorcu tejto siete. Môžete pomôcť ostatným pri vylepšení ich finančnej 
situácie a zároveň výrazne zlepšiť tú svoju.

Preto nie je vôbec dôležité, či zakúpite štartovací balíček pre distribútora alebo si kúpite vzorku kolagénu za 2 € 
a stanete sa klientom. Bude to mať vplyv iba na dynamiku a rýchlosť Vášho postupu. Najdôležitejšie je to, že v 
našom obchode nemusíte len predávať naše výrobky. Stačí, keď ich budete užívať a robiť im dobrú reklamu.

Kľúčom sú registrácia nových členov siete a ich motivácia k učeniu svojich ľudí a činenia toho istého. Ak budete
stimulovať rozvoj svojej siete spotrebiteľov a distribútorov, zvýšite tak svoj vlastný obrat. Každý nákup Vášho 
klienta či distribútora sa načítava do Vášho obratu až do chvíle, kedy sa tiež stane manažérom. Vyššia obrat je 
úmerný tiež Vašim províziám. Ale o tom neskôr. Týmto spôsobom sa môžete stať manažérom riadiacim svoju 
skupinu ľudí. Dobrý manažér vedie svoju štruktúru alebo ak chcete sieť, a zároveň podporuje jej ďalší rozvoj. 
Aby sa Vaša sieť mohla začať dynamicky rozvíjať, musíte naučiť ostatných, ako majú učiť nových členov siete. 
Mali by ste pomáhať pri nových registráciách a ďalšom rozvoji osôb v sieti až do ich osamostatnenia 
dosiahnutím pozície manažéra. ~ 4 ~



Firma Vám ústretovo poskytne pomoc vo forme školení, propagačných materiálov, motivačných ocenení, 
spoločných firemných výjazdov a zaujímavých akčných ponúk na naše výrobky.

Veľmi prínosnou zložkou systému Colway je spôsob distribúcie, pri ktorom nemusíte byť priamymi predajcami 
výrobkov. Každý sa nerodí obchodníkom a v takejto úlohe sa nemusí cítiť komfortne. Preto u nás postačí, keď 
budete naše produkty jednoducho používať a šíriť dobrú povesť výrobkov. Každý zaregistrovaný člen siete našej 
firmy od nás dostane svoje identifikačné číslo, čo mu dáva právo objednávať tovar. Možno objednávať pomocou 
internetu, telefonicky, faxom atď ... Vám to ušetrí zbytočné náklady na dopravu a financie, ktoré Vám patria z 
rozdielu medzi Vašou zľavovou úrovňou a zľavou Vášho klienta či distribútora, Vám budú vyplácať v podobe tzv 
medziprovízie.

V Colway oceňujeme vytrvalý rozvoj siete, dosiahnutý obrat a tiež nové registrácie. Rozvoj Vašich štruktúr a Váš
následný úspech je však bezprostredne závislý na Vašich schopnostiach  pomáhať ľuďom na nižších pozíciách. 
Táto pomoc sa Vám vyplatí, pretože hlavne postup ľudí zaregistrovaných v štruktúre nižšie pod Vami pre Vás 
znamená úspech a kariérny rast. Na vyšších pozíciách potom na Vás čakajú naozaj veľké peniaze, dodatočné 
bonusy a tiež hodnotné ceny.
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2. KARIÉRNY RAST A PODMIENKY POSTUPU

aždý člen našej siete má možnosť postúpiť na vyššiu pozíciu. Musí však odsúhlasiť, že by chcel využiť nášho
systému odmien. Na vyšších pozíciách je tento súhlas samozrejmosťou. Základom pre postup v kariére je obrat v 
štruktúre a jej ďalší rozvoj.

Rozvoj štruktúry predstavuje rast kariéry a nové registrácie vo Vašej sieti. Obrat je jednoducho hodnota 
nakúpeného tovaru vo Vašej štruktúre.

Vlastné obrat = nákupy Vašich klientov a distribútorov (nie však manažérov!) + hodnota Vašich osobných 
nákupov. Skutočnosť započítavania obratov ľudí z Vašej štruktúry do vlastného obratu je veľmi výhodná 
predovšetkým pre manažérov. Už sústredením neveľké skupiny klientov alebo distribútorov, ktorí aktívne 
nakupujú, môžete ľahko dosiahnuť mesačné manažérske kvalifikácie. Získavate tak nárok na čerpanie 
manažérskych provízií bez Vašich ďalších vlastných investícií.

Hodnota reklamných materiálov ani tovaru predávaného v špeciálnych akciách v nižšej cene sa nezapočítava do 
obratu, ktorý je základom pre výpočet provízií. V textovom opise každej akcie sa potom môžete dočítať, či sa 
tieto konkrétne akčné ponuky započítavajú do obratu.

Ako ovplyvní rozvoj Vašej siete možnosti pre Váš ďalší kariérny rast?
Jednoducho každý postup osôb vo Vašej sieti predstavuje tiež Váš kariérny rast. Prinajmenšom na rovnakú 
pozíciu, ako tá, ktorú dosiahol človek pod Vami. Na príklad: ak ste klientom a máte pod sebou klienta, ktorý sa 
rozhodol zakúpiť distribučný balíček D1, potom tiež Vy automaticky postupujete na pozíciu distribútora D1. 
Preto nemôžete mať vo svojej sieti nikoho na vyššej pozícii ako ste Vy (platí to len do pozície MANAGER).

Zoznámime Vás dôkladnejšie s jednotlivými kariérnymi stupňami a taktiež s podmienkami potrebnými pre 
postup na tieto pozície (ako už sme pripomínali, registrácie či postup v štruktúre Vás automaticky vyzdvihuje na 
pozíciu, na ktorú táto osoba postúpila. Preto v nižšie uvedených podmienkach túto možnosť neopakujeme, je 
predsa samozrejmosťou) ..
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KLIENT
Klient
Klient - môžete si vybrať, či sa chcete zúčastniť nášho systému zliav a odmien. Pokiaľ Vás nezaujímajú možnosti
získanie zliav a nechcete dostávať informácie o akčných ponukách, máte možnosť zostať mimo systému.
Nezískavate tak právo na žiadnu zľavu. Ako klient, ktorý sa rozhodne do nášho systému pristúpiť, po
jednorazovom nákupe vo výške 60 € získavate na každý ďalší nákup trvalú zľavu 10% a postupujete na pozíciu 
Stály klient.

Stály klient (SK) - máte právo na medziprovízie z nákupov svojich klientov. Je to 10%, ktoré zodpovedajú 
rozdielu medzi cenou s Vaším zľavovým stupňom a plnou cenou nákupu pod Vami registrovaného klienta.

Distribútorskej pozície
Keď sa stanete distribútorom, získavate právo pre distribúciu našich výrobkov. Distribútor zároveň získava právo 
na medziprovízie z obratu jemu podliehajúcich distribútorov i klientov, ktoré vyplývajú z rozdielov zľavových 
stupňov. Právo pre vyplatenie medziprovízie za kalendárny mesiac získava distribútor po preukázaní aktivity 
(viac na str 12, v II. Kapitole: "Systém oceňovania"). 
Sú pre Vás prichystané 3 distribútorské pozície: Pre postup na uvedené pozície s primeranou úrovňou zľavy je 
potrebné splniť jednou z nižšie vypísaných podmienok:

Distibútor D1, zľava 20%
· zakúpiť tovar v minimálnej hodnote 250 € MOC (ihneď so zľavou 20%, teda od 200 € - podľa
vybraného tovaru, alebo
· dosiahnuť obrat vo vlastnej štruktúre v MOC 800 € v jednom kalendárnom mesiaci (vrátane vlastného
nákupu), alebo
· Získať 3 Stálych klientov do štruktúry bezprostredne pod seba (historicky).

Distibútor D2, zľava 30%
· zakúpiť tovar v minimálnej hodnote 800 €  MOC (ihneď so zľavou 30%, teda od 560 € - podľa
vybraného tovaru), alebo
· dosiahnuť spolu so skupinou spolupracovníkov vo svojej štruktúre obratu v MOC 800 € (ale POZOR - od
nominácie na D1), alebo
· Získať 3 Distribútorov D1 do štruktúry bezprostredne pod seba (historicky).

Distibútor D3, zľava 35%
· zakúpiť tovar v minimálnej hodnote 1600 € MOC (ihneď so zľavou 35%, teda od 1040 € - podľa
vybraného tovaru), alebo
· Získať 3 Distribútorov D2 do štruktúry bezprostredne pod seba (historicky), alebo
· dosiahnuť spolu so skupinou spolupracovníkov vo svojej štruktúre obratu v 1600 € MOC (ale POZOR -
od nominácie na D1)
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Manažérske pozície

Manager (M) - s touto pozíciou sa už dostávate na rozhodujúce miesto, z ktorého získavate aj ďalšie výhody. 
Jednou z najdôležitejších výhod je právo na čerpanie manažérskej provízie z Vašej siete manažérov. Manager má 
právo na zľavu na výrobky vo výške 40%. Je to najvyšší stupeň zľavy, aký môžete u našej firmy získať.

Manager - ako už názov pozície napovedá, je to osoba, ktorá sa stará a pomáha skupine ľudí, teda lepšie 
povedané svojim distribútorom a klientom.

Preto:
možnosť postupu na pozíciu Manager je podmienená získaním najmenej 3 distribútorov D3 do vlastnej 
štruktúry priamo pod seba (v 3 osobných "nohah").

Výnimkou tejto podmienky je len situácia, pri ktorej sa osoba vstupujúca do Colway o vlastnú sieť nezaujíma. 
Má záujem iba o možnosť nákupu s najvyššou možnou zľavou, teda 40%. Predpokladáme, že o túto variantu 
môžu mať záujem napríklad kozmetické štúdia či firmy, ktoré sa zaoberajú krásou a zdravím. Pre získanie pozície 
manažéra je v tomto prípade podmienka jednorazového nákupu tovaru v hodnote aspoň 2400 € (so zľavou 40% 
zaplatíte od 1440 € - podľa vybraného tovaru). Pre takúto možnosť je potrebné zaslať do firmy kópiu 
živnostenského listu pre danú činnosť. Pre takéto firmy máme tiež možnosť získať pozíciu manažéra na základe 
historického obratu vo výške 3 200 €.

Ako sme už spomenuli, pozície Manager Vám dáva právo čerpať tzv manažérske provízie z obratov nižšie 
podliehajúcich manažérov. Ak však žiadneho nemáte, tieto provízie čerpať nemôžete. Preto skúste od začiatku 
budovať manažérsku sieť.

Manager nominovaný priamo
Chápeme, že spočiatku je zložité budovať manažérsku sieť pre následné čerpanie uspokojivých zárobkov. Aby 
sme Vám pomohli s dynamickým štartom, firma sprístupnila možnosť budovať Vašu manažérsku sieť pomocou 
priamej nominácie nového Managera do Vašej štruktúry. Vystačí, keď Vami registrovaná osoba, nakúpi 
jednorazovo tzv Manažérsku kvalifikáciu (viac na str 12, v II. Kapitole: "Systém oceňovania"). vo výške 800 € v 
MOC (zaplatí už zo zľavou 40% iba 480 €, podľa vybraného tovaru) - automaticky získava pozície Manager. Ale 
pozor!! Nárok na túto variantu však máte len raz vo svojej histórii, a preto sa musíte správne rozhodnúť, komu 
túto pozíciu zveríte. Možnosť priameho nominovania nového manažéra máji osoby aspoň na pozícii Manager.

Silver Manager (SM) Na postup na pozíciu Silver Manager je potrebné získať do svojej štruktúry 3 manažérov
priamo pod seba.

Go lden Manager (GM) Na postup na GM je potrebné do štruktúry zapojiť 3 osoby na pozícii Silver Manager v
samostatných vetvách.

Manažéri, ktorí už majú vo svojej štruktúre na nižšej úrovni vlastných manažérov, môžu postúpiť na vyššiu 
manažérsku pozíciu pod podmienkou ich aktivity (tzn. aby splnili manažérsku kvalifikáciu aspoň raz za posledný 
kvartál).

Vedúce pozície
Director (DIR) Na postup na pozíciu Director je na prvú úroveň štruktúry zapojiť aspoň 5 manažérov, z
ktorých budú aspoň 2 na pozícii Golden Manager.

VicePresident (VP) Postúpiť na VP môže Director, ktorý do prvej úrovne svojej štruktúry zapojí aspoň 4 x
Director (v 4 samostatných vetvách).

Pres ident (P). Tejto pozície dosiahne Vice President ktorý do svojej štruktúry získa 3 x VP a 2 x Director
v samostatných vetvách. ~ 8 ~



3. SYSTÉM OCEŇOVANIA

SYSTÉM OCEŇOVANIA je zostavený zo šiestich nezávislých foriem finančného odmeňovania členov našej 
organizácie:

I. ŠTARTOVACIE PRÉMIA
II. Medziprovízie
III. MANAŽÉRSKE PROVÍZIE
IV. NADPROVIZE PRE VYŠŠÍ MANAŽÉROV

Doplnkové akcie pre aktívnych členov navyše ponúkajú hodnotné ceny, súťaže, školenia. V rámci členstva 
v našom "Klube krásy a zdravia" (KKZ) "Vám pre výpomoc v rozvoji obchodných štruktúr budú dostupné 
nasledujúce výhody:
1. Veľmi výhodná tarifa pre volania mobilnými telefónmi (aktívny členovia KKZ si vzájomne volajú v rámci
    klubových taríf zadarmo)
2. Prístup k výhodným úverom na nákup tovaru
3. Školiace a reklamné - propagačný materiál

Štartová Prémia
Je to program prémií za získanie nových distribútorov. Nová osoba sa registruje nákupom tovaru (na výber) v
MOC hodnote od *:

a. 250 € (platba ihneď so zľavou 20%, teda od 200 €) registrácia na pozíciu D1.
b. 800 € (platba ihneď so zľavou 30%, teda od 560 €) registrácia na pozíciu D2.
c. 1600 € (platba ihneď so zľavou 35%, teda od 1040 €) registrácia na pozíciu D3.

Vám za tento nákup budú vyplatené štartovné prémie:

Moja prémia za uvedenie nového distribútora:

SOM NA POZÍCII  D1 (20%) D2 (30%)  D3 (35%)
Stály Klient (SK)     16 €     30 €                       60 €
Distribútor 20% (D1)     24 €     40 €                       80 €
Distribútor 30% (D2)     32 €     50 €                     100 €
Distribútor 35% (D3)     40 €     90 €                     180 €
Manager (M)     48 €                   120 €                        240 €
Silver Manager (SM)     56 €                   135 €           270 €
Golden Manager (GM)     60 €                   150 €       300 €
Director (DIR)     64 €                   160 €                        320 €
Vice-Prezident (VP)     66 €                   165 €                        330 €
President (P)     68€                       170 €                        340 €

~ 9 ~



Každá registrácia je viazaná na vyplatenie prémií bez ohraničenia hĺbky úrovne v celej štruktúre. Nielen osobe, 
ktorá  danú  registráciu  realizovala.  Prémia  sa  nevynásobí,  čo  znamená,  že  za  registráciu  v  jednej  skupine 
manažér s vyššiou pozíciou dostáva rozdiel medzi svojou úrovňou prémie a úrovňou prémie svojho manažéra 
alebo distribútora. Znie to síce komplikovane, ale v skutočnosti je to veľmi jednoduché.

Príkladová štruktúra:

1)Honza P
2) Markéta GM

3) Vašek M
4) Já M

5) Standa D3
6) Marta – nová registrácie na pozíciu D2 nákupom za 560 €

Som v tejto obchodnej štruktúre na 4 úrovni. Som manažérom. Jeden z mojich distribútorov Standa, ktorý je
distribútorom D3, zaregistroval novú distribútorka Martu na pozíciu D2. Podľa tabuľky Standa za túto registráciu 
dostane prémiu 90 €. Úroveň prémie pre manažéra za registráciu D2 je 120 €. Preto mi teda prináleží rozdiel 
medzi mojou úrovňou prémie a prémiou Stand, tzn. 120 € - 90 € = 30 €. Môj sponzor Vašek nedostane nič preto, 
že je na rovnakej pozícii ako ja a prémie nie sú násobené. Prémia ešte dostane Markéta a Honza.

Obrat obsiahnutý v registračných nákupoch (tzv. registračný obrat) slúži na vyplatenie štartovných prémií a
nezapočítava sa do provízneho obratu pre výpočet medziprovízie a manažérskych provízií! Vedľa toho sa však 
počíta do kariérneho rastu a tiež do manažérskej kvalifikácie.

 Nevznikajú žiadne povinnosti na získanie prémií za vlastné registrácie nových distribútorov. Tieto prémie Vám 
patria vždy. Naopak podmienkou pre zisk prémií za registrácie v nižších úrovniach spravených prostredníctvom 
Vašich je preukázanie aktivity pre daný mesiac

Aktivita - nákup produktov v minimálnej hodnote 60 € MOC alebo registrácie jedného stáleho klienta či
distribútora. Nesplnenie aktivity v danom mesiaci znemožňuje čerpanie štartovných prémií zo siete za tento 
mesiac. 

BONUS. Zaregistrovaním 3 distribútorov v jednom kalendárnom mesiaci Vám vzniká právo na bonus v rovnakej 
výške, ako prémia z najnižších troch nových registrácií. Bonus je vyplácaný do pozície MANAGER (M). Na vyššie 
manažérske pozície sa už nevzťahuje.

Prémie sú uvedené v cenách netto (bez DPH). Platcovia DPH dostávajú prémie zvýšené o DPH vo výške 20%.
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Medziprovízie

Stáli klienti, distribútori a tiež všetci správca dostávajú dodatočne právo na medziprovízie. Sú počítané z
obratov uskutočnených vo vlastnej štruktúre prostredníctvom nižšie v štruktúre zapojených distribútorov a 
klientov. Ich výška vyplýva z rozdielov zľavových stupňov (ak v nich rozdiely sú). Výška medziprovízie pre pozície:

MANAGER 5 – 40 %
DISTRIBUTOR D3 5 – 35 %
DISTRIBUTOR D2 10 – 30 %
DISTRIBUTOR D1 10 – 20 %
STÁLÝ KLIENT 10 %

Podmienkou pre získanie medziprovízie zo strany distribútorov a manažérov je ich aktivita (def. str.10). Stáli 
klienti nemusia plniť kvalifikačné nákupy. Nesplnenie kvalifikačného nákupu v danom mesiaci znemožňuje 
čerpanie medziprovízie aj prémií pri štarte. Tieto provízie je možné vybrať ešte v nasledujúcom mesiaci, ale pod 
podmienkou splnenia dvojnásobné aktivity (nákup aspoň 2 produktov alebo 2 registrácie).

Medziprovízie sa počítajú na základe obratu v cenách netto (bez DPH). Platcovia DPH majú svoje provízie 
navýšené o DPH, pod podmienkou vystavenia faktúry. Môžeme tiež vystaviť faktúru Vaším menom, ak nás k 
tomuto úkonu zplnomocníte.

Manažérske provízie

Manager získava dodatočné právo na manažérske provízie z obratu dosiahnutého v celej jeho štruktúre
manažérskych skupín.

1 - nej úroveň 10%
2 - há úroveň  7%
3 - ťou úroveň  5%
4 - tá úroveň 4%
5 - tá úroveň 3%
6 - tá úroveň 2%
7 - má úroveň 1%

Ako     sa     počíta     manažérsky     obrat  ?  
Váš manažérsky obrat je celkovým súčtom osobne nakúpeného tovaru v danom mesiaci + tovaru nakúpeného
Vašimi distribútormi a klientmi (v MOC). Ak máte v štruktúre manažéra, jeho / jej nákupy a nákupy jeho / jej
distribútorov a klientov už sa nepočítajú do Vášho obratu - je to už jeho / jej vlastný manažérsky obrat. Tento 
obrat je obratom vo Vašej prvej úrovni, čo znamená, že po splnení manažérske kvalifikácie obdržíte 10% z tohto
obratu.
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Manažérska kvalifikácia
Podmienkou pre vyplatenie manažérskeJ provízie je dosiahnutie kvalifikácie aspoň jedným z nižšie uvedených 
spôsobov:
                  1. Manažérsky obrat (Vaše objednávky + objednávky vlastných distribútorov a klientov bez
                       manažérov) presiahne 800 € v MOC
                  2. osobné registrácia 1 distribútora D2 alebo D3
                  3. osobné registrácia 3 distribútorov D1

Pre získanie manažérske provízie z:

                   1. - 2. úrovne musí MANAGER mať aspoň jedného manažéra v prvej úrovni
                   1. - 4. úrovne je potrebné dosiahnuť pozícia SILVER MANAGER (3x MANAGER v 1. úrovni, z ktorých je
                              aspoň 1 aktívny = dosiahol manažérskej kvalifikácie).
                   1 - 7. úrovne je od pozície GOLDEN MANAGER a v prvej úrovni má aspoň 2 aktívne manažérov).

Manažérske provízie sú vyplácané na základe obratu načítaného v manažérskych cenách netto (bez DPH). Na
základe obratu v manažérskych cenách, pretože klienti a distribútori už nakupujú v najrôznejších zľavových
kategóriách a rozdiely od manažérskych cien sú vyplácané ako medziprovízie ich manažérom. Sú počítané na
základe obratu v cenách netto (firma totiž musí DPH zaplatiť).

Nadprovízie

Sú vyplácané od pozície DIRECTOR pri prekročení obratu načítaného v manažérskych cenách z celej štruktúry.
Ak prevýši 1 milión Sk, patrí mu riadiaca nadprovízia vo výške 1% z obratu celej štruktúry (bez ohraničenia hĺbky
úrovní).

Od pozície Viceprezident je nadprovízie vo výške 1% vyplácaná automaticky (nezávisle na výške obratu), pri
prekročení obratu 3 milióny narastá na 2%.

Od pozície PRESIDENT je nadprovízie vo výške 2% vyplácaná automaticky (nezávisle na výške obratu), pri
prekročení obratu 10 miliónov narastá na 3%.

Nadprovízia sa nevynásobí, čo znamená, že nadprovízie vyplatené v rovnakej štruktúre sú odčítanie 
z nadprovízie pre nadradeného manažéra.
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Dodatočné ceny za dosiahnutie vyššej manažérskej pozície

SILVER MANAGER - v priebehu 2 mesiacov od nominácie na Managera - exkluzívny mobilný telefón s ročným
predplateným paušálom.

GOLDEN MANAGER - v priebehu 4 mesiacov od nominácie na Silver Managera - digitálna videokamera alebo
navigácia GPS.

DIRECTOR - v priebehu 6 mesiacov od nominácie na Golden Managera - notebook alebo multimediálny 
projektor

VICE PRESIDENT - v priebehu 12 mesiacov od nominácie na Director = 1 x cesta okolo sveta, alebo pre 2 osoby
pobyt do vybraného miesta na svete.

PRESIDENT - v priebehu 24 mesiacov od nominácie na Vice President = služobný automobil Volvo alebo 
Mercedes.

Podrobnosti k hodnotným cenám a konkrétne akčné ponuky sú k nahliadnutiu na internetovej stránke 
www.colway.sk
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