Dołącz do programu „Polska Bezgotówkowa”
Zrób to z COLWAY, a „siłą grupy” będziesz miał(a) korzystne warunki również w przyszłości, gdy
skończy się to, co teraz jest przez 12 m-cy za darmo…
Jak wszyscy wiemy, klienci (także nasi) coraz chętniej kupują bezgotówkowo.
Dane mówią, że już nawet 1/3 posiadaczy kart chce płacić tylko nimi.
Dlatego nie traćmy więcej klientów, którzy chcą zapłacić za zakupy tylko kartą… Wykorzystujmy te
spotkania handlowe, na których słuchacze naszej prezentacji nie mają przy sobie gotówki.
Zakładamy sklep internetowy? Wyposażmy się w terminal płatniczy za darmo!
Program „Polska Bezgotówkowa” to ogólnopolska akcja, która jest olbrzymią szansą dla wszystkich,
którzy widzą potencjał w płatnościach bezgotówkowych, chcą tym samym iść z duchem czasu, chcą się
otwierać na nowe możliwości i być innowacyjni.
To jest również dla nas idealny moment na dołączenie do świata transakcji bezgotówkowych, gdyż po
pierwsze właśnie teraz, w programie „Polska Bezgotówkowa” przez okres 12 miesięcy, można za
darmo i bez żadnych zobowiązań sprawdzić, czy terminal płatniczy jest odpowiednim narzędziem dla
Ciebie ( i nawet dla Twojej grupy). Po drugie teraz, bo zbliża się Listopad w COLWAY! Pomyśl ile
Pakietów nie zostało sprzedanych, bo … gotówki zabrakło.
W dobie, gdy co raz więcej osób świadomie rezygnuje z noszenia przy sobie gotówki na rzecz kart
płatniczych, Menedżerowie oraz Dystrybutorzy w sieci COLWAY mają coraz bardziej utrudnione
zadanie, kiedy po najlepszej prezentacji przychodzi do finalizacji sprzedaży, a wartość „koszyka” nie
może przekroczyć posiadanej przez klienta gotówki…
Czas to zmienić!
COLWAY gorąco zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w tym programie.
Nie ma lepszego momentu niż Listopad w COLWAY, bo właśnie wtedy docieramy z naszą ofertą do
największej liczby klientów. Dlatego chcielibyśmy, aby już w listopadzie, jak najwięcej Menedżerów
i Dystrybutorów było „uzbrojonych” w te nowoczesne narzędzia sprzedaży.

Czym jest Program Polska Bezgotówkowa?
Jest to wspólna inicjatywa uczestników rynku usług płatniczych – Związku Banków Polskich,
Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii oraz organizacji płatniczych Visa i Mastercard.
Celem Programu jest zniesienie kosztów dla przedsiębiorców w zakresie instalacji terminala
płatniczego oraz kosztów jego użytkowania przez pierwsze 12 miesięcy od momentu zainstalowania.

Jakie są korzyści dla Was i Menedżerów w Waszych grupach?






Menedżer-Przedsiębiorca otrzyma pokrycie kosztów związanych z otrzymaniem terminala do
akceptacji kart oraz wynikających z tego prowizji przez okres 12 miesięcy.
Możliwe jest odebranie bezpłatnie do 3 terminali (można więc powierzać je także
Dystrybutorom, których teraz będziecie mogli rekrutować nawet, gdy nie mają środków
własnych!)
Uzyskacie nowych klientów i wizerunek nowoczesnego sprzedawcy.
Umowa na 12 miesięcy z możliwością wcześniejszego rozwiązania – nie zawiera żadnych
zobowiązań, ani „haczyków”.






Wejście do Programu w grupie COLWAY da nam siłę grupy właśnie, gdy po ustaniu 12-to
miesięcznego okresu bez opłat za instalację i bez prowizji – negocjować będziemy warunki na
kolejne lata!
Program nie jest jeszcze bardzo popularny, więc doradztwo w wejściu do niego może być
także pomocą w rekrutacji współpracowników.
Możemy w grupach wyposażonych w terminale liczyć na zwiększenie obrotów

Więcej korzyści (np. sprzedaż za inne waluty) – w załączonej Prezentacji i na
http://polskabezgotowkowa.pl/

Jakie warunki przedsiębiorca musi spełnić, żeby skorzystać z Programu?
Oczywiście prowadzić działalność gospodarczą. Program jest każdego przedsiębiorcy, który w okresie
ostatnich 12 miesięcy w swojej firmie nie przeprowadzał płatności bezgotówkowych.

Jakie są ograniczenia związane z uczestnictwem w Programie?
Przedsiębiorca nie ponosi żadnych kosztów, do czasu osiągnięcia na jednym terminalu obrotu 100
tys. zł w skali 12 miesięcy (można pobrać 3 terminale). Jeśli obrót przekroczy tę kwotę, przedsiębiorcy
będą naliczane opłaty zgodne z umową z agentem rozliczeniowym.

Więcej odpowiedzi na najczęstsze pytania każdy znajdzie na oficjalnej stronie programu:
http://polskabezgotowkowa.pl/
oraz w załączonej Prezentacji naszego partnera – Polskie ePłatności S.A.
Namawiamy Was na wybór właśnie

Uwaga! COLWAY nie jest organizatorem akcji akcesów do programu. Tym bardziej nie czerpie z tego
żadnych korzyści. Naszym celem jest tylko zadbanie o to, abyście WY - nasi obecni i przyszli
Menedżerowie, dysponowali narzędziem bardzo ułatwiającym pracę handlowca.
Naszą rolą nie jest pośrednictwo pomiędzy Wami i rekomendowanym Partnerem – Polskie
ePłatności S.A, czy innymi agentami rozliczeniowymi, a jedynie kampania edukacyjno-propagująca
i stworzenie dla nas jak najkorzystniejszego układu zbiorowego w przyszłości.
Na tym etapie załatwienie formalności związanych z zamówieniem terminala jest całkowicie po
Waszej stronie. Jest to bardzo proste. Prosimy, aby chętne osoby zgłosiły się do Karola
Pietruszewskiego karol.pietruszewski@pep.pl
koniecznie podając w temacie/treści wiadomości nazwę „COLWAY”. Dzięki temu będziemy mieć
pewność, że wszyscy z naszej struktury, którzy się do niego zgłoszą, zostaną „podpięci” pod wspólną
inicjatywę.
Nie zwlekajcie! Liczymy na Was! Bo właściwie kiedy możnaby rozpocząć sprzedaż bezgotówkową
jeśli nie teraz: w tym Programie, bez żadnych kosztów i przed kluczowym dla nas wszystkich
Listopadem w COLWAY?
Nikita Zych

