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Każdy z nas ma marzenia. 
Nie każdy jednak może je swobodnie realizować... 
W COLWAY chcemy dać Wam możliwość realizacji części 
Waszych MARZEŃ. 
To było podstawą stworzenia Programu Lista Marzeń. Dzięki zbieranym punktom LM  
możesz spełnić marzenia swoje, swoich bliskich lub swoich współpracowników, dziękując 
im za wsparcie i zaangażowanie. 

Oddajemy Wam w ręce Program, dzięki któremu będziecie mogli sięgnąć po to, o czym od dawna  
marzyliście, a na co nie było środków lub impulsu. Luksusowa biżuteria, skok ze spadochronem, 
weekend w SPA z najbliższą Ci osobą, kolacja w luksusowej restauracji ze współpracownikami.  

Pomyśl, ile radości możesz sprawić osobie ze swojego zespołu, gdy podarujesz jej możliwość jazdy  
superszybkim Ferrari po torze wyścigowym albo spełnisz marzenie o nauczeniu się przygotowania sushi pod okiem 
fachowca, czy też wręczysz złoty pierścionek z przepięknym moissanitem w podziękowaniu za zrealizowanie celu,  
na który się umówiliście. Możesz też wspólnie z zespołem swoich najbliższych Menedżerów postawić sobie wspólny cel: 
„Za rok lecimy na bajeczne wakacje na Malediwach”. 

To Program, który daje Tobie zupełnie nowe możliwości budowania biznesu. 
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Zachwyć się ponadczasowym pięknem niebieskiego 
Moissanitu i wybierz elegancką złotą
biżuterię COLWAY. 

COLWAY Ultimate Gem to unikalna kolekcja złotej, klasycznej  
biżuterii z pięknymi kamieniami szlachetnymi – Moissanitami 
w kolorze blue, kształtu round, o perfekcyjnym szlifie  
brylantowym, które mienią się niesamowitym blaskiem!

Biżuteria COLWAY została wykonana w odlewie
złota 10K, w amerykańskiej ligurze PINK z klejnotem Eternity 
o następujących cechach:

Certyfikacja:  Global Gemolgical Research Academy

Waga: 
0,5 ct

Średnica: 
5 mm

Barwa: 

blue, light blue,  
intense blue

Czystość: 
VVS1

Szlif: 
Excellent

Piękna bi uteria

Wszystkie wzory biżuterii można obejrzeć w naszym Sklepie internetowym. 
Wyroby jako nie przeznaczone do odsprzedaży nie są cechowane. 
Do określania wartości punktowej nie różnicujemy rozmiarów pierścionka ani wagi 
wyrobów, która mieści się każdorazowo w 2,5 g. Wartość punktową złota kalkulujemy 
na bazie detalicznych cen katalogowych wyrobów złotych.
Wartość punktową klejnotów kalkulujemy na bazie ich cen hurtowych  
w USA. Wymiana punktów Programu na biżuterię nie jest transakcją sprzedaży i nie 
podlega fiskalizacji, ani opodatkowaniu podatkiem VAT.

*

ZŁOTA BIŻUTERIA 
C    LWAY



Złotą biżuterię COLWAY można zamówić 
tylko drogą mailową! 

Aby zamówić biżuterię należy:

• wybrać w Sklepie internetowym COLWAY
konkretny model biżuterii

• napisać maila na adres: justyna.kalkowska@colway.pl

• w temacie maila napisać: Biżuteria COLWAY

• w treści maila należy podać: imię i nazwisko; numer ID;
symbol wybranego modelu biżuterii; rozmiar
pierścionka; liczbę Punktów Programu Lista Marzeń
określającą wartość wybranej biżuterii, adres do wysyłki
i numer telefonu

Po potwierdzeniu otrzymanych danych, 
biżuteria zostanie wysłana kurierem.

ZŁOTA BIŻUTERIA 
C    LWAY

Piękna bi uteria

30
PKT

mailto:justyna.kalkowska@colway.pl


MARZEŃ
WAKACJE

350
PKT

Zapraszamy Cię na luksusowe wakacje,  
które sprawią, że przeniesiesz swoje  
wyobrażenia o wymarzonych wakacjach 
na wyższy poziom.  

Tylko na tropikalnych wyspach zobaczysz 
krystalicznie czyste i nieskazitelnie turkusowe  
laguny. Spacerując po szerokich plażach, poczujesz 
pod stopami delikatny jak mąka piasek,  
a z okien luksusowej willi co wieczór podziwiać 
będziesz spektakularne zachody słońca,  
popijając egzotyczny koktajl. 

Luksusowe wakacje

Prawdziwie rajskie widoki  
w połączeniu z wyjątkową  

intymnością, spokojem  
i obsługą na najwyższym  

możliwym poziomie sprawią,  
że poczujesz się jak w bajce.



Malediwy
Malediwy to najmniejszy i najbardziej  
ekskluzywny kawałek raju na ziemi, który 
uznawany jest za jedną z najlepszych  
na świecie wakacyjnych destynacji.   

26 atoli, 1200 maleńkich wysp oraz tysiące 
kilometrów barwnej rafy koralowej,  
rozkładają się na wielu kilometrach 
szmaragdowych wód Oceanu Indyjskiego 
niczym piękne naszyjniki. 

Na Malediwach czeka na Ciebie luksus 
 i relaks w najlepszym możliwym wydaniu.  

Jeśli znudzi Ci się rajski wypoczynek pod palmami, 
czekać na Ciebie będzie orzeźwiająca kąpiel  

w błękitnym oceanie, podwodny, kolorowy świat 
egzotycznej rafy koralowej, sporty wodne,  

łowienie ryb, kolacja na plaży czy degustacja 
 owoców tropikalnych na lokalnym targowisku.  

Ta podróż na zawsze zostanie w Twoim sercu.

MARZEŃ
WAKACJE

350
PKT



Zanzibar to niezwykle fascynująca rajska 
wyspa Oceanu Indyjskiego, na której 
poczujesz prawdziwą magię malowniczej 
Afryki.  

To przepięknie położona, słynna na całym  
świecie Wyspa Przypraw, pachnąca aromatem  
goździków, cynamonu i wanilii. Szerokie, białe 
plaże z piaskiem miękkim jak puder, szmarag-
dowe wody Oceanu Indyjskiego, barwne rafy 
koralowe, cudowny klimat i gościnni Masajowie 
– to wizytówka Zanzibaru.

MARZEŃ
WAKACJE

350
PKT

Tylko tutaj zobaczysz w jednym miejscu plantacje goździków, 
cynamonu, gałki muszkatołowej czy pieprzu, w rezerwacie 
spotkasz słynną wielką piątkę: hipopotamy, krokodyle, lwy, 
antylopy i czarne nosorożce, w czasie odpływu pospacerujesz 
po dnie oceanu prawie suchą stopą, a w tropikalnym lesie schronisz się w cieniu baobabu. 

Zan ibar

Bardzo aromatyczna kuchnia oparta na świeżych owocach 
morza zachwyci Cię intensywnością smaków.  
Wakacje na Zanzibarze zdecydowanie zaliczysz  
do wakacji życia!



MARZEŃ
WAKACJE

350
PKT

Seszele urzekają swoją egzotyką 
i bogactwem krajobrazu.  

Na cały archipelag Seszeli składają się  
92 wyspy, z których zaledwie połowa jest  
zamieszkiwana. Te malownicze wysepki  
Oceanu Indyjskiego mogą pochwalić się 
prawdziwie tropikalnym klimatem. Przez cały 
rok jest tam bardzo ciepło, a średnia  
temperatura podlega bardzo niewielkim  
wahaniom (przeciętna temperatura w ciągu 
dnia wynosi 27°C). 

KLIKNIJ ABY ZOBACZYĆ FILM

Ses ele

W tym magicznym miejscu można odnaleźć wszystkie 
elementy, które składają się na prawdziwie egzotyczny 

raj – malownicze plaże, krystalicznie czysta woda, 
zachwycająca przyroda, górzyste krajobrazy, które 

zapierają dech w piersiach oraz barwny świat podwodnej 
flory i fauny.  Malowniczo ukształtowane zatoczki z białym 

piaskiem czy bujna egzotyczna roślinność ogrodów botanicz-
nych zachwycą Cię swoim niepowtarzalnym pięknem.

https://www.youtube.com/watch?v=IHBVvdTjTBw&feature=emb_logo


150
PKT

MARZEŃ
PODRÓŻ

Trzy niezwykłe wyspy, wspólne elementy historii, doskonałe jedzenie, 
piękne widoki.

Emocje można przeżywać na różne sposoby. Nieśpiesznie lub bardzo intensywnie. Ten wyjazd  
to bardzo intensywny koktajl niezwykłych wrażeń i doświadczeń. Malta-wyspa, która jest przepełniona 
historią i rozrywką. Gozo-pyszne jedzenie, piękne widoki, urok małych miasteczek. Sycylia- największa 
wyspa Morza Śródziemnego, nad którą góruje wulkan Etna, pełna antycznych miasteczek, wśród  
których Taormina uchodzi za jedno z najpiękniejszych.

W ramach II Edycji Programu Lista Marzeń proponujemy Podróż Marzeń, w czasie której odwiedzisz trzy 
piękne wyspy i w kilka dni doświadczysz emocji, które zostaną w Twojej pamięci na wiele długich lat. 

Malta Sycylia Go o



Malta
Wizyta zabytkowym  
samochodem w kameralnej  
Valett’cie, dotknięcie historii 
XVI-wiecznej fortecy, degustacja 
maltańskich specjałów,  
spacer w rybackiej wiosce  
z widokami jak z pocztówek  
to ta spokojniejsza część  
wyjazdu. Kolejnego dnia  
zapewnimy Ci również rajd  
zabytkowymi kabrioletami  
do średniowiecznej Mediny, 
zwanej Cichym Miastem  
na uroczystą kolację.  
Razem wzniesiemy toast  
na murach miasta.

Sycylia
Pełna wrażeń podróż  
samochodami 4x4 na Etnę! 
Wędrówka po polach lawy, 
gdzie czekają na Ciebie  
zapierające dech w piersiach 
widoki, które będziesz  
podziwiać z wysokości  
2000 metrów. 
Potem romantyczny obiad 
wśród drzew cytrynowych  
na dachu restauracji.  
Na koniec relaks przy  
espresso na urokliwych  
placykach Taorminy  
z widokiem na zatokę. 

Go o
Prywatną motorówką  
zabierzemy Cię w niezapomniany 
rejs na wyspę Gozo.  
Po drodze zobaczysz Błękitną 
Lagunę jak ze znanego film.  
Następnie przesiądziesz się  
do samochodu terenowego  
i wyruszysz do winnicy na  
degustację maltańskich win  
i serów. Po intensywnym 
zwiedzaniu czekać na Ciebie 
będzie śródziemnomorski  
posiłek w wiejskiej posiadłości.

W tej podróży doświadczysz:

Podróży na trzy niezwykłe,  
słoneczne wyspy

Jazdy zabytkowymi  
samochodami

Wycieczki na wulkan  
autami 4x4

Kolacji w luksusowych  
restauracjach

Wycieczki prywatną  
motorówką do Błękitnej  
Laguny

Wspaniala pr ygoda



Wyjątkowe chwile, prawdziwe emocje
Spełnianie marzeń zawsze wywołuje 
w nas dobre emocje.  
Z Programem Lista Marzeń  możesz  
zadbać o prawdziwe emocje i głębokie 
doświadczenia. Zaplanuj z COLWAY  
swoje wyjątkowe i piękne chwile, dzięki 
którym naprawdę poczujesz, że żyjesz!

W naszym programie znajdziesz 
ogromną różnorodność prawdziwych 
atrakcji, dzięki którym przeżyjesz 
prawdziwe emocje. 
Przygotowane propozycje są skrojo-
ne na miarę potrzeb zarówno osoby 
aktywnej i żądnej niecodziennych  

przygód, jak i takiej, która nade  
wszystko ceni sobie ciszę, spokój  
i pełny relaks. 

Warto podarować sobie coś ekscytującego. 
Koniecznie obejrzyj unikalne prezenty  
z katalogu Prezent Marzeń: 

KLIKNIJ ABY ZOBACZYĆ PREZENTY

Pre enty w formie pr e yć

Każdy prezent z tej strony 
może być Twój!

https://prezentmarzen.com/pomysly-na-prezent/


= 40 PLN
Zasada jest prosta 
– jeden Punkt Programu Lista Marzeń
to 40 PLN brutto.

Jeśli nagroda warta jest 799 PLN  
to należy na nią przeznaczyć 20 PKT LM. 
Znajdź już dziś wymarzoną  
pozycję na swojej Liście Marzeń!

1
PKT

MARZEŃ
Z LISTY

Możesz wybrać każdą  
z nagród ze strony:

Pamiętaj, by wybierając nagrodę z tej strony 
o niższych wartościach
(np.: 100 czy 199 PLN) zawsze wybrać tyle
sesji/powtórzeń, by finalna wartość
wynosiła ok. 800 PLN lub więcej.
Jeśli nagroda ma wartość 100 PLN,  
to musisz wybrać 8 sesji/lub powtórzeń  
tej konkretnej nagrody i skorzystać  
z niej samodzielnie, obdarować bliskich 
lub zaprosić do udziału osoby ze swojego 
zespołu, które chcesz docenić.

WWW.PREZENTMARZEN.COM

https://prezentmarzen.com/


Poniżej podajemy przykładowe nagrody w Programie Lista Marzeń, 
wybrane z katalogu nagród naszego partnera w Programie - strony www.prezentmarzen.com

Podane nagrody były dostępne w momencie przygotowania tej publikacji. Część nagród  
dostępna jest czasowo. Zawsze sprawdzaj aktualną ofertę na stronie:

WWW.PREZENTMARZEN.COM

http://www.prezentmarzen.com
https://prezentmarzen.com/


21
PKT

Wejdź do specjalnej kabiny izolacji 
sensorycznej, w której delikatnie  
unosząc się na powierzchni słonej 
wody, zaznasz głębokiego relaksu. 
Dzięki swobodnemu dryfowaniu,  
poczujesz się komfortowo i doświad-
czysz stanu nieważkości. Jedna sesja 
floatingu jest porównywalna do czterech 
godzin regenerującego snu.  
Rozluźnieniu całego ciała towarzyszy 
uwolnienie do krwioobiegu hormonów 
szczęścia – endorfin. 
Doświadczysz błogiego relaksu  
i głębokiego wyciszenia umysłu.

Floating – relaks 
dla ciała i duszy

(7 sesji) 

KLIKNIJ ABY ZOBACZYĆ NAGRODĘ

MARZEŃ
PREZENT

https://prezentmarzen.com/floating-relaks-dla-ciala-i-duszy-gdynia/


KLIKNIJ ABY ZOBACZYĆ NAGRODĘ

MARZEŃ
PREZENT

Masaż relaksacyjny
(10 sesji) 

Jeśli czujesz przemęczenie i ból karku 
lub pleców – zdecydowanie  
potrzebujesz chwili relaksu.  
Zafunduj sobie masaż relaksacyjny  
z prawdziwego zdarzenia.  
To niezwykle odprężający zabieg  
dla zmęczonego organizmu.  
Wykonywany przy użyciu technik  
manualnych, których intensywność 
uzależniona będzie od Twoich  
potrzeb, potrafi postawić na nogi  
i dać wspaniałe uczucie rozluźnienia. 

20
PKT

https://prezentmarzen.com/masaz-relaksacyjny/


20
PKT

Rytuał SPA – głębokie 
odprężenie (8 sesji)

KLIKNIJ ABY ZOBACZYĆ NAGRODĘ

MARZEŃ
PREZENT

Rytuał SPA to wyjątkowy prezent,  
który zachwyci najbardziej wymagającą 
kobietę.  
Voucher upoważnia do skorzystania  
z dowolnych usług świadczonych 
przez wybrany salon w zakresie  
pielęgnacji ciała, twarzy lub masaży.  
Wizyta w SPA to luksusowa pielęgnacja 
i zasłużona chwila relaksu w jednym.

https://prezentmarzen.com/rytual-spa/


20
PKT

Poczuj smak słonecznej Italii na swoim 
talerzu. Słoneczna Italia słynie z dużej 
ilości świeżych produktów, dzięki czemu 
jest uwielbiana przez prawdziwych  
smakoszy. Tradycyjnie włoski posiłek 
składa się z: antipasto (przystawki), 
primo piatto (pasty lub zupy), secondo 
piatto (dania głównego) i deseru  
– np. panna cotty.
Możesz zabrać bliskich, znajomych,
lub swój zespół na integracyjną
kolację.

Kolacja we włoskiej 
restauracji

 (8 zestawów) 

KLIKNIJ ABY ZOBACZYĆ NAGRODĘ

MARZEŃ
PREZENT

https://prezentmarzen.com/voucher-do-wloskiej-restauracji/


21
PKT

Kurs nurkowania dla początkujących 
to okazja do świadomego i bezpiecz-
nego rozpoczęcia nauki nurkowania. 
Lekcja rozpoczyna się od półgodzin-
nej części teoretycznej, podczas któ-
rej uczestnicy poznają podstawowe  
informacje dotyczące sprzętu,  
sposobów oddychania pod wodą  
i komunikacji podwodnej, która  
zastępuje mowę. Kursanci wyposażeni 
w kompletny sprzęt schodzą pod 
wodę. 

Lekcja 
nurkowania

(6 lekcji)

KLIKNIJ ABY ZOBACZYĆ NAGRODĘ

MARZEŃ
PREZENT

https://prezentmarzen.com/poznaj-nurkowanie-we-wroclawiu/


20
PKT

Degustacja win w towarzystwie  
profesjonalnego sommeliera  
w urokliwej winiarni to wyjątkowy 
wieczór, który na długo pozostanie  
w pamięci. Degustacja trwa od 1,5 do 
5 godzin. Podczas sommelierskiego 
wykładu zaprezentowane zostanie 
kilka gatunków wina. Uczestnicy  
poznają historię oraz tajniki ich  
wytwarzania, a także sztukę dobierania 
wina do potraw. W trakcie degustacji 
przewidziany jest poczęstunek  
w formie przystawek.

Degustacja win 
dla 8 osób

KLIKNIJ ABY ZOBACZYĆ NAGRODĘ

MARZEŃ
PREZENT

https://prezentmarzen.com/degustacja-win-dla-dwojga/


25
PKT

Widokowy lot motoparalotnią to  
okazja do ujrzenia okolicy z wysokości 
kilkuset metrów. Przelot motoparalotnią 
jest tandemowy - uczestnik zajmie 
miejsce pasażera, a motoparalotnią 
steruje pilot. Motoparalotnia wznosi 
się nawet na wysokość 1000 m ponad 
powierzchnię ziemi. Zapierające dech 
w piersiach widoki i wiatr we włosach 
dadzą Tobie moc niezapomnianych 
wrażeń.

Widokowy lot 
motoparalotnią

z mistrzem świata  
(4 sesje) 

KLIKNIJ ABY ZOBACZYĆ NAGRODĘ

MARZEŃ
PREZENT

https://prezentmarzen.com/lot-motoparalotnia-w-warszawie/


27
PKT

Coś dla fanów sportowych samochodów 
i szybkiej jazdy! Jeśli chcesz poczuć się 
jak kierowca wyścigowy musisz wsiąść 
do Lamborghini Gallardo! Jazda za  
kierownicą tego luksusowego  
samochodu po profesjonalnym torze 
wyścigowym to prawdziwa przygoda 
i adrenalina na najwyższych obrotach. 
Obok Ciebie, jako pasażer, zasiądzie  
instruktor – doświadczony kierowca 
rajdowy, który zdradzi Ci tajniki tego 
niesamowitego sportu.

Jazda sportowym 
samochodem po  
torze w Poznaniu  

KLIKNIJ ABY ZOBACZYĆ NAGRODĘ

MARZEŃ
PREZENT

https://prezentmarzen.com/jazda-za-kierownica-lamborghini-gallardo-tor-poznan-5/


20
PKT

Chcesz spędzić weekend z ukochaną 
osobą w romantycznej atmosferze?  
Wybierz romantyczny weekend we  
dwoje i stwórz okazję do relaksu  
w luksusowym hotelu. Dwudniowy  
pobyt w jednym z najlepszych hoteli  
w całej Polsce to gwarancja odpoczynku  
w luksusowych i komfortowych  
warunkach. Prezent obejmuje możli-
wość korzystania ze strefy wellness,  
która da Wam cudowne chwile  
zapomnienia.

Romantyczny 
weekend we dwoje

(dwie doby) 

KLIKNIJ ABY ZOBACZYĆ NAGRODĘ

MARZEŃ
PREZENT

https://prezentmarzen.com/romantyczny-weekend-dla-dwojga/


Potrzebujesz ekstremalnych wrażeń? 
Skocz z jednego z najwyższych 
obiektów w Europie! W Głogowie 
koło Wrocławia czeka na Ciebie  
Dream Tower o wysokości 222 metrów!
Jest to skok dla prawdziwych  
śmiałków! To opatentowana technika  
oddawania skoków z wysokości  
z wykorzystaniem układu asekura-
cyjnego z lin dynamicznych, który 
umożliwia maksymalne wydłużenie 
swobodnego spadania.  
Podczas długiego lotu możliwe jest  
wykonywanie w powietrzu różnych 
akrobacji. Jak frunąć to z rozmachem!

Skok z Dream Tower
(dwa skoki)

KLIKNIJ ABY ZOBACZYĆ NAGRODĘ

MARZEŃ
PREZENT

20
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https://prezentmarzen.com/dream-jump-ekstremalny-skok-z-dream-tower-2/


KLIKNIJ ABY ZOBACZYĆ NAGRODĘ
Widokowy lot balonem to idealny 
prezent dla każdego sympatyka  
górskich pejzaży. Delikatnie szybujący 
balon pozwala w ciszy i spokoju  
napawać się pięknym widokiem  
masywnych gór. 
Balon unosi się dzięki rozgrzanemu 
powietrzu wypełniającemu czaszę 
balonu. Dodatkową atrakcją dla 
pasażerów jest udział w przygotowaniu 
balonu do lotu. 

Lot balonem
(dla dwóch osób) 

MARZEŃ
PREZENT

30
PKT

https://prezentmarzen.com/lot-balonem-zakopane/


20
PKT

Coś dla miłośnikowi ekstremalnych 
przeżyć - skok ze spadochronem  
w tandemie z doświadczonym 
skoczkiem. Skok oddawany z wysokości 
ok. 3000-4000 m. dostarcz Ci potężnej 
dawki adrenaliny. Po krótkim szkoleniu  
i doborze specjalistycznego sprzętu 
czeka Cię lot awionetką, z której  
wykonasz skok w tandemie 
z instruktorem. Swobodny lot 
i szybowanie na otwartej czaszy 
spadochronu na zawsze pozostawi 
w Twoim sercu niezatarte wrażenie. 
Po bezpiecznym lądowaniu otrzymasz 
pamiątkowy certyfikat z realizacji skoku.

Skok ze 
spadochronem

KLIKNIJ ABY ZOBACZYĆ NAGRODĘ

MARZEŃ
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https://prezentmarzen.com/skok-ze-spadochronem-wiele-lokalizacji/


Szkolenie 
OFF ROAD 4x4 

Spróbuj swoich sił w jeździe Land 
Roverem w trudnych off-road’owych 
warunkach. Trasa, z którą będziesz się 
zmagać, jest bardzo wymagająca. 
Jako kierowca terenowego wozu 4 x 4 
będziesz musiał pokonać szereg  
przeszkód takich jak trawersy czy 
podjazdy. Przejdziesz specjalistyczne 
szkolenie - doświadczony instruktor 
udzieli Ci wielu cennych wskazówek  
i zadba o Twoje bezpieczeństwo.  
Przygotuj się na ostrą jazdę!

KLIKNIJ ABY ZOBACZYĆ NAGRODĘ

MARZEŃ
PREZENT

20
PKT

https://prezentmarzen.com/indywidualne-szkolenie-off-road-4x4-kazimierz-dolny/#/41-czas_trwania-3_godziny


25
PKT

Jeśli uwielbiasz podniebne atrakcje 
– wyprawa helikopterem to zdecydo-
wanie coś dla Ciebie.
Na pokład helikoptera możesz zabrać
ze sobą dwie osoby, z którymi
możesz wspólnie przeżyć tę wspaniałą
przygodę. Doświadczony pilot
śmigłowcowy zabierze Was
w niezapomniany lot marzeń
– obejrzycie świat z lotu ptaka
i poczujecie się jak pasażerowie
klasy V.I.P.

Lot 
helikopterem 

KLIKNIJ ABY ZOBACZYĆ NAGRODĘ

MARZEŃ
PREZENT

*cena zależy od wyboru lokalizacji

https://prezentmarzen.com/lot-helikopterem/


31
PKT

Weekend z przyjaciółką w SPA to coś 
na co od dawna czekałaś. Teraz masz 
okazję, aby zaplanować uroczy pobyt 
w luksusowych warunkach w hotelu  
z wyżywieniem, zabiegami w SPA  
i dostępem do strefy wellness.  
W zależności od wybranego wariantu 
spędzisz z najlepszą przyjaciółką  
weekend w okolicach Bolesławca: 
w Zamku Kliczków lub oddalonym  
od niego ok. 500 metrów Folwarku 
Książęcym.

Weekend SPA 
z przyjaciółką

KLIKNIJ ABY ZOBACZYĆ NAGRODĘ

MARZEŃ
PREZENT

https://prezentmarzen.com/weekend-spa-dla-przyjaciolek-boleslawiec/#/497-wariant-folwark_ksiazecy


33
PKT

Jesteś miłośnikiem pojazdów opan-
cerzonych i militariów? Poczuj się jak 
jeden z Czterech Pancernych i zasiądź 
za sterami prawdziwego czołgu! 
To będzie niesamowite doznanie, 
którego nie można porównać do 
prowadzenia jakiegokolwiek innego 
pojazdu. Ta ostra „przejażdżka” reali-
zowana jest czołgiem T-55 na terenie 
poligonu wojskowego pod czujnym 
okiem instruktora. Nie możesz zabrać 
ze sobą swojego psa, ale możesz 
zaprosić na tę militarną przygodę aż 
trzy osoby towarzyszące!

Jazda 
czołgiem

KLIKNIJ ABY ZOBACZYĆ NAGRODĘ

MARZEŃ
PREZENT

https://prezentmarzen.com/jazda-czolgiem-zabrze/


Jeżeli korzystasz z Programu Samochodowego COLWAY  
i w którymś miesiącu nie spełniasz warunków programu,  
uprawniających do sfinansowania raty Twojego auta  
przez COLWAY, możesz sięgnąć po punkty Programu Lista Marzeń.

Warunek to posiadanie wystarczającej liczby punktów 
do sfinansowania raty. Stosujesz przelicznik 1 PKT = 40 PLN BRUTTO. 

= 40 PLN1
PKT MARZEŃ

Z LISTY

Czyli jeśli dopłata do Twojego auta wynosi 1200 PLN Brutto,  
to musisz mieć co najmniej 30 PKT Programu Lista Marzeń, 
by w jednym miesiącu sfinansować ratę auta w sytuacji,  
gdy nie spełniasz warunków Programu samochodowego.  
To taki rodzaj „koła ratunkowego”, które oddajemy Tobie  
do dyspozycji, by marzenie o korzystaniu z auta finansowanego 
przez COLWAY było możliwe również w tych miesiącach,  
w których z różnych powodów nie spełniasz warunków  
podstawowych. SAMOCHODOWY

PROGRAM

Program samochodowy

Ważne: 1 PKT= 40 PLN BRUTO nie ma możliwości finansowania 
raty częściowo punktami, czyli łącząc wpłatę własną z liczbą punktów 
Programu Lista Marzeń, mniejszą niż wartość  raty w przeliczeniu.



II Edycja trwa od 01.01.2021 do 31.12.2021
W drugiej edycji Programu mogą wziąć udział wszystkie  
osoby, które uzyskały status Menedżera COLWAY  
przed 01.01.2021. Te osoby mają nadany status Menedżera 
Programowego, czyli takiego, któremu system nalicza  
punkty Programu Lista Marzeń. 

Jak naliczane są punkty?
Do każdego kremu Blue Diamond (BD) z gwarantowanym 
moissanitem, który można kupić w Zestawach LM  
(Listy Marzeń) i Pakietach Menedżerskich przypisana  
jest wartość 1 PKT LM (punkt Listy Marzeń).
Każdy Krem BD z Moissanitem kupiony bezpośrednio  
przez Ciebie jeśli masz status Menedżera Programowego 
lub Dystrybutorów z Twojej Małej Organizacji Sprzedażowej 
(MOS) oznacza naliczenie 1PKT LM dla Ciebie.

Każdy Krem BD z Moissanitem kupiony przez innego  
Menedżera Programowego z Twojej pierwszej generacji  
(i tylko pierwszej), lub Dystrybutorów wchodzących w skład 
jego MOS oznacza naliczenie ¼ PKT LM. 

Każdy Krem BD kupiony przez Menedżera zarejestrowanego 
po 31.12.2020 lub Dystrybutorów z jego MOS będzie naliczany 
Pierwszemu Menedżerowi Programowemu „u góry”, a ¼ PKT 
Menedżerowi Programowemu generację „wyżej”. 

Zasady Programu

Program Lista Marzeń jest programem podzielonym  
na roczne Edycje 



• Nagrody z kategorii Wycieczki będą realizowane
raz w roku – po zebraniu minimalnej liczby chętnych
(różnie w zależności od rodzaju wycieczki).

• Nagrody z kategorii Biżuteria COLWAY będzie można
realizować na bieżąco wykorzystując sumę punktów
z „zamkniętego miesiąca” (czyli np.: w marcu będzie
można korzystać z punktów zebranych do końca lutego).

Nagrody z kategorii www.prezentmarzen.com będzie można  
zamawiać we wskazanych miesiącach (styczeń, kwiecień, 
lipiec, październik) od 5 do 15 dnia danego miesiąca, składając 
zamówienie na dedykowany adres mailowy:  
listamarzen@colway.pl 

COLWAY po zebraniu zamówień na prezenty dokona 
zakupu voucherów na wybrane przez Was nagrody i prześle 
do Was.  Wy wybieracie termin po uzgodnieniu go z firmą, 
która będzie realizować voucher, a następnie korzystacie 
z nagrody.  

Przed każdym terminem wyboru nagród z kategorii  
www.prezentmarzen.com zostanie wysłany szczegółowy  
instruktaż jak dokonać wyboru nagród i je zamówić. 

Zasady Programu
Ostateczna liczba uzyskanych punktów będzie pojawiać się zawsze po „zamknięciu” danego miesiąca.  
Będzie widoczna w Strefie Menedżera po zalogowaniu się na stronie www.colway.pl
Zebrane punkty dają możliwość realizacji nagród w różnych kategoriach. Jednak minimum punktów, które należy  
zebrać, by uzyskać prawo do odbioru nagród to 20 PKT LM. Ta wartość pozwala również na przeniesienie 
zebranych punktów do kolejnej, III Edycji Programu np. po to, by zbierać punkty na bardziej atrakcyjną nagrodę. 

Nagrody będzie można odbierać w następujących terminach:

http://www.colway.pl
http://www.prezentmarzen.com
mailto:listamarzen@colway.pl
http://www.prezentmarzen.com


A CO JEST NA TWOJEJ LIŚCIE MARZEŃ ? 




