Program Motywacyjny
Program Motywacyjny COLWAY wyznaczający etapy uznaniowe (kroki) Ścieżki Kariery
Menedżerskiej w naszej Organizacji.”
I tak :
Krok I
Menedżer, który przez trzy następujące po sobie miesiące odnotuje obroty nie mniejsze niż
15.000 pkt* w strukturze pod dowolną swoją pozycją w Systemie wstępuje do Klubu
Systematycznych 15tyś+ i otrzymuje nagrodę rzeczową znajdującą się w aktualnej ofercie
klubowej**. W tzw. „strukturach rodzinnych” przyznawane jest tylko jedno takie wyróżnienie.
Krok II
Menedżer, który przez trzy następujące po sobie miesiące odnotuje obroty nie mniejsze niż
40.000 pkt w strukturze pod dowolną swoją pozycją w Systemie wstępuje do Klubu
Systematycznych 40tyś+ i otrzymuje nagrodę rzeczową znajdującą się w aktualnej ofercie
klubowej**. W tzw. „strukturach rodzinnych” przyznawane jest tylko jedno takie wyróżnienie.
Krok III
Menedżer, który w choć jednym miesiącu odnotuje obroty nie mniejsze niż 100.000 pkt w
strukturze pod dowolną swoją pozycją w Systemie - otrzymuje tytuł Złotego Menedżera i
Odznakę ze złota w próbie 14 karatów. Warunkiem dodatkowym otrzymania tego wyróżnienia
jest uzyskanie tego obrotu w więcej niż jednej „linii sponsorowania”, przy czym na drugą (lub
więcej) linię przypadać musi nie mniej niż 20.000 pkt (z wymaganych 100 tys.). Regulacja ta
służy odtąd unikaniu sytuacji mnożenia „stutysięczników” tymi samymi w istocie obrotami.
Dodatkowa nagroda. Po utrzymaniu takich wymogów obrotowych przez trzy następujące
po sobie miesiące Złoty Menedżer otrzymuje nagrodę w postaci wycieczki zagranicznej dla
dwóch osób, realizowaną zazwyczaj wyjazdem razem z Klubem Liderów. Wstępuje także do
Klubu Systematycznych 100 tys+. Jednym z przywilejów Członków tego Klubu jest
zarządzanie Funduszem Szkoleniowym, który stanowi 0,8 % wartości obrotu ich struktury
liczonej w cenach katalogowych netto.
Publikacja wyróżnień. Nazwiska wszystkich Menedżerów COLWAY wyróżnianych w każdym
Kroku Ścieżki Kariery będą publikowane w Aktualnościach umieszczanych na witrynie
www.colway.pl i/lub w materiałach publikowanych na Official Fanpage COLWAY.
Wyróżnienia będą dokonywane również na Zjazdach Rocznicowych naszej Organizacji.
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Przyjęcie do Klubu Liderów.
Najwyższym szczeblem wyróżnienia Menedżera COLWAY jest przyjęcie go w poczet Klubu
Liderów, ze wszystkimi przywilejami z tego faktu wynikającymi z udekorowaniem na Rocznicy
COLWAY Odznaką Liderską na czele. Zaszczyt ten uwarunkowany jest utrzymaniem obrotów
100.000 pkt pod jedną swoją pozycją w Systemie nieprzerwanie przez 12 następujących po
sobie miesięcy.
Aktualni Członkowie Klubu Liderów biorą raz do roku udział w nagrodowej wycieczce o
wartości nie mniejszej niż 5.000 zł.
*-wartość punktu obrotowego podawana jest
**-informacje o nagrodach rzeczowych znajdujących się w aktualnej ofercie
klubowej uzyskać można u Justyny Kalkowskiej – justyna.kalkowska@colway.pl
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