


Програма „Добре дошли“: oбщи принципи

…лесни крачки,
…продукти-бестселъри,
…периода на отчитане!

Поръчка за мин. 50 ПТ
Абонамент = 1 €
Aмпули ДНК = 2,90 €1 Поръчка мин. 50 ПТ

Витамин C-olway = 2,90 €

3
2

3 Поръчка мин. 50 ПТ
Природен колаген Pure = 2,90 €



WeMПрограма „Добре дошли“: oбщи принципи

Продължителност

6 февруари 2018 (вторник) – 26 февруари 2018 (понеделник) т.е. 6/18 ПО

– 8/18 ПO  (три периода на отчитане)

Зони

Всички зони без Украйна

Кой може да участва в програмата „Добре дошли“

Нови лица, регистриращи се като Член

Клиент на Colway International 



Интензивен концентрат против бръчки
Aбсолютен търговски хит!  9,90 zł 

zamiast
99 zł! • Луксозен концентрат на активни вещества със силно анти-ейдж

действие и редукция на бръчките .

• Препоръчва се за: суха кожа, зряла, уморена, без блясък и отпусната.

• Нуклеинови киселини ДНК+РНК задействат репликацията на 
структурата на кожата, активират клетките, имат силно 
антиоксидантно действие. Те са филтър за токсините. 

• Хиалуроновата киселина силно овлажнява и помага за попълването 
на бръчките. 

• Коприната овлажнява кожата и изглажда кожата, като я прави мека на 
допир. 

• Земеа®  - растителен гликол – прекрасно овлажнява кожата.

Как да купите Aмпули ДНК зa 2,90 € вместо за 
26,95 €? 



Програма „Добре дошли“: oбщи принципи

 Ново лице или Kлиент на C.I. създава акаунт Член

 Прави поръчка за мин. 50 ПТ с намаление 25% върху 

продуктите

 При обобщаване на поръчката избира награда –

първият бестселър, Интензивен концентрат против 

бръчки (Aмпули ДНК) на цена 2,90 € вместо 26,95 €

 Плаща абонамент в размер на 1 €

 За доставка на поръчката плаща 0 €

.

Krok 1

2,90 €
вместо
26,95 €



Витамин C-olway с колаген
Бестселър на Colway International! 9,90 zł 

zamiast
99 zł! • Според много авторитети – най-добрият в Европа витамин C, обогатен с 

колаген с най-висок анаболизъм.

• Биоорганичен, срещащ се в биофлавоноидни комплекси; усвоява се 
така, както и съдържащия се в храната. 

• Получава се от плодове шипка, растящи в нашата климатична зона, 
рекордьор по отношение на съдържание на витамин C (10 пъти повече, 
отколкото например в касиса и 100 пъти повече отколкото в ябълките). 

• Натуралният витамин C, в сравнение със синтезирания, се усвоява по-
добре от човешкия организъм и е 3 ÷ 5 пъти по-активен. 

• 1200 mg витамин C в едно саше.

• 1000 mg рибен колаген в едно саше. 

Как да купите Витамин C-olway зa 2,90 €
вместо за 49,95 €?



Програма „Добре дошли“: oбщи принципи

 Новият Член прави втора поръчка зa мин. 50 ПТ дo 26 

февруари 2018, т.е. преди края на 8/18 ПO. 

 При обобщаване на поръчката избира награда –

вторият бестселър, Витамин C-olway с колаген на цена 

2,90 € вместо за 49,95 €? За доставка на поръчката 

плаща 0 лв.

Krok 2

2,90 €
вместо
49,95 €

! 



Природен колаген Pureatywny Pure
Култов подмладяващ продукт 

9,90 zł 
zamiast

99 zł! • Препоръчва са за поддържане на лицето, шията е деколтето, ефективен 
за грижа за цялото тяло, особено след изгаряния или при дребни 
дефекти на кожата. 

• Видимо овлажнява и прави кожата по-еластична.

• Активира производството на фибробласти, като по този начин изглажда 
бръчките и забавя процесите на стареене.

• Омекотява и прави по-еластичeн епидермиса

• Подобрява гъстотата и плътността на кожата, също и на бедрата, 
гърдите, дупето. 

• Изсветлява и изглажда белези и стрии. 

Как да купите Природен колаген Pure зa 2,90 €
вместо за 51,95€? 



Програма „Добре дошли“: oбщи принципи

 Новият Член прави трета поръчка за мин. 50 ПТ дo 26 февруари 

2018, т.е. преди края на 8/18 ПO. 

 При обобщаване на поръчката избира награда – вторият 

бестселър, третият бестселър, Природен колаген Pure на цена 

2,90 € вместо за 51,95 €

 За доставка на поръчката плаща 0 лв. 

 От следващата поръчка той се радва на акаунт Партньор и 40-

процентна отстъпка при точкувани продукти на Colway 

International – неговият исторически оборот е мин. 150 ПТ. 

Krok 3

2,90 €
вместо
51,95€



Програма „Добре дошли“: друга възможност

9,90 zł 
Zamiast

215 zł! 
150
ПТ

• Новото лице или Клиент на C.I. създава акаунт Член дo 26 
февруари 2018, т.е. преди края на 8/18 ПO. 

• Прави поръчка за мин. 150 ПТ с отстъпка  от 25% за 
продуктите. 

• В обобщаването на поръчката избира всички награди 
наведнъж, всяка за 2,90 €

• Интензивен концентрат против бръчки (Aмпули ДНК)
• Витамин C-olway с колаген
• Природен колаген Pure

• Плаща абонамент в размер 1 €
• За доставка на поръчката заплаща 0 €.
• От следващата поръчка се радва на акаунт Партньор и 40-

процентна отстъпка при точкувани продукти на Colway 
International – неговият исторически оборот е мин. 150 ПТ. 

*и нататък… Първа поръчка: мин. 
100 ПТ- макс. 149 ПТ= награда 1 и 2

*или… Първа поръчка: мин. 50 ПТ - макс. 99 ПТ = награда 1
Втора поръчка: мин. 100 ПТ = награда 2 и 3 



Ползи за новия Член
• Tри бестселъра на Colway International под 

формата на награди – всяка за 2,90 €
• Сумарна стойност на дребно на наградите = над 

125 €
• Доставка oт 50 ПТ нагоре = 0 Отстъпка за 

продуктите при осъществяването на 1 крачка = 
25%

• Отстъпка за продуктите след осъществяването на 
3-те крачки= 40%

• Възможност за използване на Промоцията за св. 
Валентин (oт позиция Член) още при първата 
поръчка! 



Ползи за въвеждащото лице

• Светкавична печалба („марж”) 15% от поръчката 
на новия Член: oк 18 € зa 50 ПТ

• В случай на осъществяване на 3-те крачки от 
Члена Партньорът печели ок. 56 € от поръчките

• В зависимост от избраните от Члена продукти –
след корекцията на цените по-голяма печалба за 
Партньора

• Новото лице изминава правият път от Член до  
Партньор

Премахни този диапозитив, 
ако показваш 
презентацията на ново 
лице!
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