


Czas trwania 

Dziesięć Okresów Rozliczeniowych;  

Od 20 lutego (8/18 OR) do 30 

kwietnia (17/18 OR włącznie). 

Strefy

Wszystkie strefy Colway

International. Austria: możliwość 

zakupu biletów.

Kto może wziąć udział w kwalifikacjach? 

Obowiązuje Partnerów aspirujących do 

awansu na rangę Manager lub Leader ze 

wszystkich strefy Colway International. 



Biznesowa konferencja 
ze szkoleniem.

Przejażdżka karuzelą w 
parku rozrywki Prater. 

Spacer po Wiedniu 
i wizyta w austriackim 

Concept Store Colway 
International.  

5-gwiazdkowy hotel.

Uroczysta kolacja.

Wartość 
nagrody to
400 euro na 
osobę. 
W ramach nagrody za 
zrealizowanie warunków 
kwalifikacji otrzymujesz:

 możliwość 
bezpłatnego udziału 
we wszystkich 
atrakcjach Vienna
Days 2018, 

 nocleg i wyżywienie,
 60 PP bezpośrednio 

do Wirtualnego 
Portfela na 
sfinansowanie 
dojazdu. 





Skyscraper Melia Vienna
• 5-gwiazdkowy hotel Melia Vienna znajduje się w najwyższym 

drapaczu chmur w Austrii – DC Tower. Udostępnia on eleganckie, 
nowocześnie zaprojektowane komfortowe pokoje i balkon na 
dachu z barem koktajlowym, skąd rozciąga się piękny widok na 
Dunaj oraz zabytkową część Wiednia. 

• Każdy pokój i apartament odznacza się nowoczesnym wystrojem 
oraz oknami sięgającymi od podłogi do sufitu. 

• W hotelowej restauracji podawane są potrawy kuchni lokalnej 
oraz śródziemnomorskiej. Każdego dnia w godzinach porannych 
można raczyć się obfitym śniadaniem w postaci szwedzkiego 
stołu.

• Tuż przed budynkiem mieści się stacja metra, z której można w 
kilka minut dotrzeć bezpośrednio do gwarnego i tętniącego 
życiem serca miasta oraz katedry św. Szczepana. 



Zasady kwalifikacji dla osób, które awansują we wskazanym czasie 
na rangę Manager lub Lider 

Utrzymaj min. nowo zdobytą rangę cztery okresy rozliczeniowe z 
dziesięciu, np.:
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Zasady kwalifikacji dla osób od rangi Manager/Leader z rangą płatną 
niższą od rangi posiadanej

Zrównaj rangę płatną z posiadaną i utrzymaj ją sześć okresów 
rozliczeniowych z dziesięciu, np.:
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Zamierzasz wspierać osoby ze swojej grupy w kwalifikacji na ten 
event? 

Pomóż dwóm osobom ze swojej grupy osobistej zakwalifikować się na 
Vienna Days 2018, a będziesz mógł dołączyć do nich za 50% ceny (200 
euro).
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Jeśli masz np. rangę posiadaną Manager, a płatną Business Partner, 
możesz: 

a) awansować na rangę Leader i utrzymać ją 4/10 
b) zrównać na Manager i utrzymać 6/10. 
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