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Fenomenalne zarobki listopadowe
 
Pakiety listopadowe dostępne dla Menedżerów COLWAY w najważniejszym obrotowo miesiącu roku 
są narzędziem, które można wykorzystać na kilka sposobów.

Ale każdy z poleconych i kupionych pakietów wydatnie zwiększa szanse na prowizję, o jakiej uczestnicy 
innych sieci konsumenckich mogą tylko marzyć. 

COLWAY jest jedyną firmą działającą w Polsce, która zapewnia w skali jednego miesiąca tak wielu  
osobom zarobki cztero-, pięcio-, a nawet sześciocyfrowe. 

PAKIET O WARTOŚCI

5200 pkt 1645 PLN
ZESTAW GRATISÓW O WARTOŚCI

To pakiet listopadowy wraz z zestawem produktów gratisowych. 
Każdy, kto w listopadzie złoży zamówienie w sklepie COLWAY o wartości 5200 PKT lub większej,  

automatycznie otrzymuje bardzo atrakcyjny zestaw pełnowartościowych produktów. 

Co leży u podstaw tego fenomenu? 



W 2021 roku będą to: 

1 x Kolagen Naturalny Silver 100 ml
(już w nowej odsłonie, zapowiadanej w czasie Konferencji Alchemia Biznesu COLWAY)

1 x Kolagen VEGE 45 ml 

2 x Żel Ochronny do Mycia Rąk

2 x Colvita 60

1 x Colgenium

1 x ORACol

1 x Odżywczy Krem do Rąk (produkt z oferty COLWAY International)

1 x Maska Eksfoliująca (produkt z oferty COLWAY International)

1 x Olejek CBD                         (Olejek CBD 5% COLWAY, którego wartość rynkowa  
jest nie mniejsza niż 109 PLN)

NOWOŚĆ 

Zestaw gratisów wart 1645 PLN
*licząc tę wartość w cenach katalogowych



 

Sposób 1. Kupują Pakiet i zaopatrują w produkty swoich Dystrybutorów i Klientów, a gratisy  

wykorzystują albo jako prezenty dla najbliższych, albo sprzedają je podwyższając swój zarobek,  

lub zostawiają je dla siebie. Dodatkowo wartość punktową wykorzystują w połowie do wypełnienia  

warunków kwalifikacji na jednej swojej pozycji menedżerskiej, a drugą połowę „rozpisują” - czyli  

przenoszą „w dół” na pozycję menedżerską w swojej pierwsze generacji. Zyskują dzięki temu dodatkowo 

ok. 210 PLN prowizji. Jeśli Menedżer ma rozbudowaną strukturę, to takie podwojenie kwalifikacji skutkuje 

dużo większą prowizją. Oczywiście jeśli kupią więcej Pakietów, to zwielokrotniają te korzyści. 

Sposób 2. Zachęcają do zakupu Pakietów osoby w swoich strukturach, pokazując im możliwości  

i korzyści opisane powyżej. Listopad to najlepszy moment na to, by odezwać się do osób ze swojego  

zespołu, które nie robią zakupów w COLWAY w sposób regularny. Atrakcyjność zestawu gratisów pokazna 

przez Was w odpowiedni sposób, powinna skłonić Menedżerów z Waszych struktur do ponownego 

zrobienia zakupów w COLWAY. 

DODATKOWE KORZYŚCI
 

Ważną zasadą każdego Listopada w COLWAY jest to, że każda, również – a może przede wszystkim  

– nowa osoba, kupując Pakiet o wartości 5200 PKT, kupuje go z maksymalnym 42% rabatem. 

Ten rabat otrzymuje już na stałe, a to oznacza, że każdy kolejny zakup będzie dokonywany na takich 

warunkach rabatowych. 

Zakup pakietu przez nową osobę uprawnia ją do osiągnięcia statusu Menedżera COLWAY  

na preferencyjnych warunkach, ponieważ do „normalnej” nominacji menedżerskiej potrzebny  

jest obrót na poziomie 10400 PKT. A status Menedżera COLWAY daje wiele przywilejów: począwszy  

od możliwości nominacji innych Menedżerów i otrzymywania prowizji od generowanych przez  

nich obrotów, po możliwość korzystania z programów motywacyjnych, udziału w wydarzeniach  

organizowanych dla Menedżerów, wyjazdów zagranicznych i korzystania  

z Programu Samochodowego COLWAY. 

Doświadczeni Menedżerowie COLWAY wykorzystują pakiety listopadowe 
w następujące sposoby.

Jak skutecznie wykorzystać  
pakiety listopadowe?



Sposób 3. Rekrutują nowych Menedżerów. To najważniejszy element pracy Menedżera COLWAY, który 

jednocześnie w największym stopniu wpływa na wzrost zarobków w perspektywie długofalowej.  

A taką perspektywę warto brać pod uwagę, chcąc w pełni korzystać z możliwości jakie daje współpraca 

w systemie marketingu wielopoziomowego, budowanego w oparciu o sieci konsumenckie. 

Chcąc wykorzystać sposób nr 3 przygotuj sobie właściwą prezentację. Pamiętaj, że nowa osoba,  

do której trafisz z ofertą zakupu Pakietu Listopadowego zazwyczaj nie wie, jakie produkty ma zamówić. 

Bądź przygotowana/przygotowany na to, by służyć podpowiedzią. Pamiętaj, że najlepsza podpowiedź 

na temat tego, jak nowa osoba powinna skomponować koszyk zakupowy, powinna być powiązana  

z Twoimi podpowiedziami na temat tego, jak skutecznie polecać produkty COLWAY? 

Jeśli pomożesz właściwie skomponować zamówienie swojemu nowemu Menedżerowi, a do tego 

podpowiesz, jak szybko sprzedać/polecić zamówione produkty, to Twój nowy Menedżer zapewne 

zainwestuje zarobione pieniądze w kolejny Pakiet Listopadowy. Bo już będzie oczywiste, że na  

produktach COLWAY można zarabiać.  A to z kolei zwiększy Twoje zarobki. 

To podstawa tego biznesu. Zarabiasz tym więcej, im skuteczniej pomagasz zarabiać innym.

 

Porada: Wykorzystaj spotkania ProjektuTY. Zaproś swoich znajomych. Ekspertki Programu dołożą 

wszelkich starań, by Twoi znajomi zapragnęli mieć te produkty, o których będzie mowa na spotkaniu.

Ile można zarobić na jednym pakiecie? 

Inwestujesz ok. 4000 PLN, by z maksymalnym rabatem kupić produkty, których realna wartość  

katalogowa to ok. 7000 PLN. Do tego otrzymujesz Zestaw Gratisów o realnej wartości ponad  

1600 PLN. Jak łatwo policzyć, każdy kto poleci i odsprzeda swoim znajomym produkty w cenach 

katalogowych zarabia na jednym Pakiecie Listopadowym ponad 4600 PLN.

Co daje ponad 100% zwrot inwestycji w bardzo krótkim czasie. 
Trudno o bardziej opłacalny biznes. 

Policzmy: 



Zasady obowiązujące w przebiegu 
Listopada w COLWAY 2021

1. Główną ideą tej akcji jest umożliwienie Dystrybutorom Sieci osiągnięcia statusu Menedżera jednym 
zakupem produktów o wartości nie mniejszej niż 5200 PKT.

2. Osiągnięcie statusu Menedżera możliwe jest w takim przyspieszonym trybie tylko raz w roku,  
od godz. 0:00 w dniu 1.11.2021 r. do godz. 23:59 w dniu 30.11.2021 r. 

3. Zakupu Pakietu może dokonać Dystrybutor COLWAY jak i osoba dopiero przystępująca do Sieci,  
a także – w ich imieniu – Menedżer COLWAY. W każdym jednak przypadku na beneficjencie Listopada 
w COLWAY i/lub osobie go Wprowadzającej, ciąży obowiązek dopełnienia formalności związanych  
z rejestracją, tj.: przesłania do biura, wypełnionej Umowy Dystrybucyjnej lub dokonania  
rejestracji za pomocą narzędzi dostępnych w Strefie Partnera – POD osobą wprowadzającą,  
w terminie nieprzekraczalnym: do 30.11.2021 r. – pod rygorem niezakwalifikowania obrotu do pro-
wizji i Nominacji Menedżerskiej. 

4. Obrót 5200 PKT nie może być składany z różnych, mniejszych zamówień, ani w żaden sposób  
łączony z innymi zamówieniami, obrotem innych osób itp. Może być natomiast „rozbijany”,  
lecz tylko na dwie części, np. na dwie osobne kwalifikacje prowizyjne. 

5. Pakiet 5200 PKT składać można ze wszystkich dostępnych produktów z oferty COLWAY. 

6. Zamówienie Pakietu o wartości 5200 PKT jest traktowane już jako zakup menedżerski, również  
w przypadku złożenia go przez Dystrybutora COLWAY, a zatem udzielony rabat wyniesie 42%. 

7. Warunkiem zaliczenia zamówienia do tych zasad jest realne dostarczenie kopii wypełnionej  
Umowy Menedżerskiej, ze wszystkimi wymaganymi danymi do COLWAY, do dnia 02.12.2021  
mailem (na adres: justyna.kalkowska@colway.pl lub magda.stachnik@colway.pl)  
lub pocztą na adres firmy. Akcydens tej Umowy jest dostępny na www.colway.pl  
w Strefie Partnera w zakładce „Do pobrania”. 

8. Produkty otrzymane Gratis nie podlegają reklamacji ani wymianie. 

9. 100% kosztów dostaw Pakietów do nabywców na terenie Unii Europejskiej ponosi COLWAY.  
Koszty dostaw do innych krajów są ustalane indywidualnie. Dostawy do krajów poza Unią  
Europejską będą realizowane tylko wtedy, gdy aktualna sytuacja pandemiczna oraz przepisy  
danego kraju na to pozwolą. 

10. Każda osoba, której przypisany zostanie w listopadzie 2021 r. obrót 5200 PKT, natychmiast  
w Systemie COLWAY uzyska status Menedżera, z wszystkimi z tego tytułu przywilejami – a więc 
także z prawem do otrzymania prowizji za obroty innych Menedżerów wprowadzonych przez nią 
– już za obrót listopadowy.



Wykorzystaj narzędzia, które dla Ciebie przygotowaliśmy w ciągu ostatniego roku. Zasoby sugestii, podpowiedzi 
oraz przykładów działania naszych produktów, a także rozwiązań sprzedażowo-biznesowych szukaj  
na naszej stronie w zakładce Listopad 2021. 

Jeśli chcesz skupić się na polecaniu naszych produktów i zarobku na sprzedaży, wykorzystaj przykłady pokazujące 
jak działają nasze produkty. Zobacz, jak poprawia się skóra po zastosowaniu produktów przeznaczonych do 
Kolagenowej Odnowy.  

Wykorzystaj całą gamę informacji o tym, jak poprawić swoją odporność, pozbyć się kilku kilogramów, a przede 
wszystkim zadbać o to, by uniknąć chorób cywilizacyjnych takich jak choroby układu krążenia i choroby  
onkologiczne, stosując suplementy i zasady Programu Vitalni do 100. 

 

Możesz także wykorzystać najprostszą i najbardziej skuteczną formę prezentacji naszego podstawowego  
produktu jakim jest kolagen. Wykonując masaż kolagenowy zgodnie z podpowiedziami, które znajdziesz  
w filmie:

będziesz w stanie zainteresować swoich znajomych efektami jakie mogą osiągnąć, stosując nasz kolagen.

Jak postępować w listopadzie, by zarobić 
ponad 4600 PLN, lub kilkanaście 

tysięcy złotych?

https://colway.pl/listopad-2021/

https://www.youtube.com/watch?v=LB8YFkxluqU&feature=youtu.be

https://www.facebook.com/groups/kolagenowaodnowa

https://vitalni.colway.pl/
https://www.facebook.com/groups/Vitalnido100

Jeśli myślisz o listopadzie w COLWAY w kontekście rekrutacyjnym, 
Pokaż te możliwości, które zostały opisane powyżej i zapewnij swoim znajomym 

wsparcie w ich pierwszych krokach:

• Pomóż im skomponować pierwsze zamówienie
• Zdejmij z Twoich znajomych ryzyko inwestycyjne, pokazując im jak łatwo można polecać nasze produkty.
• Podpowiedz i naucz swoich nowych Menedżerów jak prezentować produkty
• Pokaż im wszystkie narzędzia i Programy, które mogą wykorzystać, by skuteczniej mogli zachęcić znajomych 

do skorzystania z produktów COLWAY
• Zachęć do korzystania z informacji, które już teraz są na naszych stronach i tych, które będziemy prezentować 

w mediach społecznościowych w Listopadzie. Udostępniaj i zapraszaj na nasz LIVE’y na FB, wykorzystuj filmy  
i materiały, które przygotowaliśmy

• Bądź wzorem postępowania dla osób, które zapraszasz do współpracy



Jeżeli pokażesz swoim nowo nominowanym Menedżerom te proste i powtarzalne wzorce postępowania, to 
oni wykorzystają te rozwiązania i będą w stanie spieniężyć zakupione pakiety kilka razy, a do tego będą potrafili 
zachęcić swoich znajomych, którzy szukają dodatkowego zarobku do dołączenia do Twojego zespołu.

Siłą naszej Firmy jest działanie Menedżerów charakteryzujące się tym, że pokazują innym jak łatwo zarabia się  
w COLWAY, a nie zachowują tej wiedzy tylko dla siebie.

Również i w tym roku finansowo będzie 
Was wspierał BIZON

Zainteresowanych finansowaniem zakupu Pakietów Listopadowych przez BIZON prosimy 
o kontakt bezpośrednio z przedstawicielem firmy BIZON. Kontakt dostępny w Strefie Partnera

 (po zalogowaniu)

Bardzo ważne przy składaniu 
zamówień Pakietów

Jeżeli jesteś Menedżerem - przez System (czyli w Sklepie)  
– czyli www.colway.pl - ZALOGUJ -> LOGOWANIE (DO STREFY PARTNERA) - co wymaga  
posiadania hasła, które w łatwy sposób wygenerujesz samodzielnie, postępując wg instrukcji opisanych  
na www.sklep.colway.pl  

W razie problemów skontaktuj się z biurem w godzinach pracy lub napisz na: haslo@colway.pl  
Zamówienia składane w ten sposób, firma COLWAY realizuje w pierwszej kolejności. 

1. Telefonicznie 
Zamówienia Pakietów można składać także telefonicznie, chociaż dodzwonienie się do Działu Zamówień  
w Listopadzie nie jest łatwe ze względu na ilość wykonywanych w tym okresie transakcji.  
Dlatego też, prosimy każdorazowo przygotować, jeszcze przed rozmową telefoniczną, wszystkie  
dane osoby nominowanej Pakietem, a przede wszystkim jej ID COLWAY. Taka osoba MUSI być wcześniej  
zarejestrowana przez Was jako Dystrybutor w naszym Systemie.



Prosimy pamiętać, że niezadbanie o to, by w Systemie COLWAY został skutecznie wprowadzony Dystrybutor,  
na którego Menedżerowie chcą przepisać Pakiet lub nie ujęcie tej informacji w Karcie Przyporządkowania  
Obrotu – będzie skutkować żmudną weryfikacją, co nie nastąpi wcześniej jak w grudniu i przysporzy sporo stresów.

Uwaga! Osoba chcąca całkowicie samodzielnie dołączyć do COLWAY w Listopadzie 2021, 
musi dodzwonić się do Działu Zamówień.

Dział Zamówień: Tel: (+48) 58 676 20 27 wew. 11 lub (+48) 58 676 22 62 wew. 11 

UWAGA! Powtórzmy:
Składając zamówienie pakietowe z myślą o nowym Dystrybutorze, który ma się stać Menedżerem  
„listopadowym” należy najpierw go skutecznie zarejestrować w Systemie.  
Jeżeli Wasz nowy Menedżer tego potrzebuje lub przy najmniejszych innych ku temu powodach 
(np. wprowadzenie nowych (dla Systemu) Menedżerów wielopokoleniowo - jak najszybciej, a najpóźniej  
do dnia 30 listopada, należy dosłać do nas Umowę z aneksem Menedżerskim. Są one do pobrania 
 po zalogowaniu się na stronie: www.colway.pl w Strefie Partnera w zakładce „Do pobrania”.

Więcej informacji o wprowadzaniu nowych osób do Systemu udziela Dział Księgowości: 
tel. (+48) 58 676-20-27 wew. 12

Zapytania i uwagi prosimy kierować zawsze drogą mailową (nie telefoniczną) na adres:
zamowienia@colway.pl

W przypadkach tego wymagających, zamówienia można składać także przez e-mail kierowany na adres:
zamowienia@colway.pl
Wówczas jednak taki e-mail musi zawierać absolutnie wszystkie dane niżej wymienione!

Dokładna instrukcja zamówienia e-mail:

Składając zamówienie mailowo, należy wpisać w nim swój ID tj. numer – identyfikator systemowy, imię,  
nazwisko, nr telefonu i dane do wysyłki. Dopiero potem należy zrobić listę zamawianych produktów  
i wybrać sposób płatności.  Jeżeli zamówienie ma być przypisane bezpośrednio osobie kandydującej na status 
Menedżera, bezwzględnie najpierw należy ją zarejestrować w Systemie.   
 
Możesz to zrobić w łatwy sposób samodzielnie wykorzystując linki rejestracyjne lub formularz rejestracyjny, 
znajdujący się po zalogowaniu do Strefy Partnera COLWAY. 
 
W ostateczności – możesz dosłać Umowę (pobraną ze Strefy Partnera) do firmy skanem  
- w trybie pilnym na adresy e-mail: justyna.kalkowska@colway.pl, magda.stachnik@colway.pl 
najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca.



Jeżeli Menedżer chce, by Pakiet został rozpisany np. na dwie kwalifikacje (Pakiet można rozbić tylko na dwie 
części!) bezwzględnie wymagamy, aby najpóźniej do 3 grudnia 2021 roku złożył Kartę Przyporządkowania 
Obrotów Menedżera. 

Wzór Karty jest do pobrania w Strefie Partnera w zakładce „Do pobrania”.
Im wcześniej to zrobi, tym oczywiście lepiej.

Przy realizacji zamówień przez Strefę Partnera nie będą uwzględniane wpisywane w polu „uwagi”, prośby typu: 
„proszę przepisać zamówienie na Panią X”. W takich sytuacjach Menedżer zawsze zobowiązany będzie rozpisać 
ten obrót w Karcie Przyporządkowania Obrotów Menedżera.
Wobec wszystkich zamówień, do których Karta Przyporządkowania Obrotu nie wpłynie w terminie  
– Dział Księgowy zastosuje opcję automatycznego rozpisania obrotu, co może nie być zgodne z intencją  
zamawiającego. Przypominamy również, że Pakietu 5 200 pkt, który uczynił nabywcę Menedżerem nie można 
już rozpisać. On „zostaje na pozycji” jego nabywcy. Reguła ta jest jedną z najistotniejszych w Listopadzie  
w COLWAY. „Zagęszcza” System i sprawia, że prowizje w nim tak silnie w tym miesiącu rosną.

Dni poprzedzające listopad to ostatni dobry moment na wdrożenie się w zamawianie przez System dla tych, 
którzy nadal załatwiają zamówienia tylko przez telefon. Pamiętajcie, że zamówienia przez Strefę Partnera mogą 
składać wyłącznie osoby, które zakończyły w pełni proces rejestracji i posiadają hasło dostępowe. Jeżeli ktoś 
jeszcze nie zna swojego hasła dostępu do Strefy Partnera, powinien niezwłocznie ustawić je samodzielne, gdyż w 
listopadzie zrobienie tego poprzez dodzwonienie się do COLWAY może być bardzo trudne.

Kto chce otrzymać do zamówienia Pakietu fakturę VAT, w związku z obowiązującymi od września w tym zakresie 
przepisami, dane do niej będzie musiał podać w momencie składania zamówienia. Sfinalizowanie zamówienia  
poprzez „nabicie” go na paragon, co musi nastąpić przed wysłaniem go – zamyka już obecnie drogę do  
uzyskania faktury (patrz nowelizacje ustawowe).

Wygeneruj sam swoje hasło do Strefy Partnera COLWAY:

Równie ważne!


