
Finančný plán Colway International 
 
 

Základné pojmy: 
 
Partner: 
Partner má všetky oprávnenia Klienta a po zaplatení ročného poplatku, ktorý je vo výške 49 € 
(alebo 9,90 €, keď urobí súčasne nákup) získava právo na 40% rabat z maloobchodných cien a 
má právo na maržu z nákupov všetkých svojich Klientov. Partner má možnosť  vykonávať 
samostatnú zárobkovú činnosť založenú na obchodnej platforme firmy.  Činnosť je založená na 
získavaní ďalších Klientov a Partnerov. Partner po postupe na kariérny stupeň Business Partner 
(BP) získava provízie za svoju činnosť v závislosti od obchodných obratov generovaných celou 
ním založenou sieťou. 
Partner má svoj identifikátor a prihlasovacie meno - login, teda jedinečný názov používaný na 
prihlasovanie na portáloch firmy a získavania nových užívateľov. 
Partnermi nazývame všetkých účastníkov Finančného plánu Colway International (okrem 
Klientov). Partneri získavajú podľa úrovne postupu čoraz vyšší kariérny stupeň. (pozri Kariérny 
stupeň) 
  
Klient 
Osoba, ktorá nadobúda produkty Colway International. Klient môže získavať ponúkaný tovar od 
účastníkov siete alebo si ho objednať prostredníctvom webstránky. Klient môže byť 
zaregistrovaný (mať účet na portály Colway International) alebo nezaregistrovaný. Objednávky 
Klienta predstavujú obrat Partnera, ktorý ho získal. 
  
Poplatok: 
Raz za 12 mesiacov sa uhrádza poplatok za obchodný účet Partnera. Do poplatku je zahrnutý 
balíček informačných materiálov doručených poštou. Po registrácii obchodného účtu. Partner 
má 14 dni na uhradenie poplatku, ktorý je automaticky pridaný do nákupného košíka spolu s 
prvou objednávkou. Neuhradenie poplatku má za následok zmenu statusu Partner na status 
Klient (zaregistrovaný). Užívateľ so statusom Klient môže kedykoľvek zadávať objednávky. 
Môže tiež zmeniť status svojho účtu na obchodný účet. V takom prípade má opäť 14 dni na 
uhradenie poplatku. 
  
Nákupný bod (NB) 
Premenná jednotka, ktorou sú prepočítavané obraty z cieľom výpočtu provízie. Produkty, ktoré 
sú predmetom obratu  vo firme majú určené predajné ceny (maloobchodné pre Klientov a s 
rabatom pre Partnerov) a tiež počet bodov.  Tieto body nemusia byť presne zhodné s 
prepočtom hodnoty ceny. 
  
Provízny bod (PB) 
PB je jednotka konverzie - prepočtu, pomocou ktorej sa vypočítava provízia pre Partnerov.  
Hodnota provízneho bodu v tomto projekte je rovná 1 € podľa vnútorného kurzu prijatého 
Správnou radou Colway International S.A.  V súčasnosti je hodnota provízneho bodu 1,25 €. 
  
Virtuálna kancelária (VK) 
Stránka s prístupom zabezpečeným loginom - prístupovým menom a heslom. VK je určená na 
spravovanie informácii týkajúcich sa rozvoju obchodu Partnera. Vďaka funkciám, ktoré sú 
dostupné vo vašej VK, môžete robiť analýzy, overovať obraty svojej skupiny, aktivitu v skupine, 
priemernú objednávku, úroveň náboru a veľa iných parametrov. 
Dovolí vám to priebežne vyvodiť závery, robiť správne rozhodnutia a činnosť. 



  
Internetový obchod: 
V Colway International máte vlastný internetový obchod s unikátnou webovou adresou. Vďaka 
propagácii tohto obchodu, si tvoríte neobmedzené možnosti náboru alebo získavania klientov 
bez teritoriálnych hraníc.  Spravujete  vzťahy s klientom a každý nákup vo vašom obchode 
zvyšuje váš aktuálny obrat a buduje aktivitu. 
  
Účtovné obdobie: 
Obdobie za ktoré sa sumarizujú obraty a zúčtovanie provízií. Účtovné obdobie trvá 7 dni, začína 
sa v utorok o 0.00 hod stredoeurópskeho času. 
  
Aktivita 
Aktivita je minimálna úroveň sumarizovaných nákupov : osobných Partnera a jeho Klientov. 
Aby si Partner udržal aktivitu, tak musí dosiahnuť minimálne 50 NB (nákupných bodov) 
najmenej raz za 4 účtovné týždne. 
  
Kariérny stupeň (KS) 
Kariérny stupeň to je inými slovami úroveň profesijnej kariéry dosiahnutej podľa tabuľky 
Generačnej provízie.  
Rozlišujeme kariérny stupeň - dosiahnutý a kariérny stupeň - platený.  
Platený kariérny stupeň, to je stupeň dosiahnutý na základe aktuálne splnených kritérií, ktoré 
prináležia  danému kariérnemu stupňu. 
Provízie podľa Finančného plánu Colway International sú závisle na platenom kariérnom stupni. 
Dosiahnutý kariérny stupeň to je najvyšší kedykoľvek dosiahnutý kariérny stupeň, nezávislý od 
aktuálneho plateného kariérneho stupňa. Dosiahnutý kariérny stupeň je na reprezentačné ciele 
a môže oprávňovať na niektoré výsady, ktoré obsahuje kariérny plán Colway International. 
  
Generačná provízia 
Generačná provízia sa vypočítava z obratov všetkých Partnerov a Klientov vo vašej generačnej 
štruktúre až po deviatu generáciu Biznis Partnerov (BP). 
  
Nadprovízia 
Vypočítava sa z obratov všetkých Klientov a Partnerov vo vašom Strome nadprovízií, po 
obidvoch jeho stranách. 
Nadprovízia je vo výške 5% hodnoty obratu v bodoch. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kariérne stupne Colway International 
  

Partner: 
Ročný poplatok: 49 € 
Pri nákupe v hodnote 50 NB (nákupných bodov) alebo vyššom je ročný poplatok 9,90 €  
  
Požiadavky na kariérny stupeň: 
Partner je prvý stupeň kariéry vo Finančnom pláne Colway International. 
Podľa stupňa postupu Partner dosahuje ďalšie kariérne stupne a spolu s nimi prístup ku 
provízii, prémii a dodatočným výsadám. 
  
Výsady: 
Rabat 40% 
Vlastná virtuálna kancelária a internetový obchod 
  
Vlastná virtuálna kancelária a internetový obchod: 
Keď sa stávate Partnerom Colway International, nemusíte nadobúdať fyzicky produkty s cieľom 
ich predaja klientom. Klienti môžu robiť nákupy priamo vo vašom internetovom obchode v 
systéme, ktorý spravuje Colway International a marže sú účtované vám. 
  
Finančné výhody: 
 
Rabat 40% 
Ako aktívny Partner zaregistrovaný v systéme získavate rabat 40% z maloobchodných cien 
všetkých produktov z ponuky Colway International. Od tejto chvíle môžete objednávať lacnejšie 
a tešiť sa unikátnym produktom z našej bohatej ponuky. Rabat môže byť tiež vašou obchodnou 
maržou. Z každej objednávky zrealizovanej klientami pomocou internetového obchodu 
získavate 40% maržu, ktorá sa vám pripíše na váš účet. V ktorejkoľvek chvíli môžete túto maržu 
využiť, objednávať produkty pre seba za ešte nižšiu cenu. Existuje tiež možnosť vyplatiť maržu v 
hotovosti. O spôsobe výplaty sa dozviete vo finančnom oddiely Cowlay International. 
 Poznámka : vypláca sa na základe faktúry na váš účet v banke 
Jednou z podmienok udržania statusu Partnera je zaplatenie ročného poplatku, ktorý ak 
urobíte nákup, tak je v symbolickej sume. 
  
Rabat 30% 
Pokiaľ sa Klient  zaregistruje  vo vašom internetovom obchode  - získavate 30% maržu a on 
nakupuje s 10% rabatom. 
  
  

Business Partner 
Požiadavky na kariérny stupeň: 
Minimálne 2 aktívni Partneri - na rôznych úrovniach generačnej štruktúry 
  
Výsady: 
Rabat 40% 
Vlastná virtuálna kancelária a internetový obchod 
Colway Education Program - EDU I 
Pasívny príjem - právo na provízie 
  
 



Colway Education Program - EDU I 
Je základným školením pre osoby, ktoré začínajú budovať biznis s Colway International. Vďaka 
nim získate kľúčové obchodné zručnosti: 

1. Používanie virtuálnej kancelárie (VK) a internetového obchodu 
2. Zadefinovanie cieľovej skupiny a analýza rekrutácie - náboru 
3. Pozývanie na prezentácie 
4. Základné techniky rekrutácie 
5. Relačný (priamy, cielený) predaj a obsluha klienta 

  
Môžete sa na nich zúčastniť dvomi spôsobmi: 

1. Virtuálne - vďaka účasti na on-line konferenciách (webinároch) 
2. Stacionárne - priamo - v regióne, v ktorom pracujete, blízko vášho bydliska 

  
Finančné výhody: 
 
Pasívny príjem - právo na províziu 
Je to príjem, ktorý dosiahnete ako Partner od platenej pozície Biznis Partner a vyššie. 
Generovaný je súčasne z dvoch mechanizmov: z Generačnej štruktúry a Stromu nadprovízií 
(binárny systém). Jeho výška záleží od aktuálneho plateného kariérneho stupňa a obratov v 
štruktúre pod vami. Teda získavate právo na generačnú províziu, nadprovíziu a všetky dostupné 
prémie. 
  
Kvalifikačný predpoklad na získanie Nadprovízie je po jednom priamo zaregistrovanom 
aktívnom Partnerovi na každej strane Stromu nadprovízii.  
  
Generačná provízia: 
1. generácia - 3% 
2.generácia  - 3% 
  
Nadprovízia -  5% 
  
  

Manager 
Požiadavky na kariérny stupeň 
Minimálne 2 aktívni Partneri - v rôznych úrovniach generačnej štruktúry 
Obrat - 1000 NB /obrat 4 ÚO (účtovné obdobia), 3 predchádzajúce týždne +  prebiehajúci  
týždeň/ 
  
Výsady: 
Rabat 40% 
Vlastná virtuálna kancelária a obchod 
Colway Education Program - EDU I 
Pasívny príjem -právo na províziu 
E-mailová adresa:  vášlogin@partner.ci 
  
E-mailová adresa 
Ako manažér dostávate možnosť využívať elektronickú poštovú schránku na doméne firmy. 
Táto adresa poukazuje na tesné spojenie s firmou. Prostredníctvom adresy napr. 
vašlogin@partner.ci môžete kreovať svoj imidž a profesionálne pôsobenie v rámci štruktúry. 
  
 



Finančné výhody 
 
Generačná provízia: 

1. Generácia - 5% 
2. Genrácia - 4% 
3. Generácia - 3% 

  
Nadprovíizia - 5% 
  
  

Leader  
Požiadavky na kariérny stupeň 
Min. 3 aktívni  Business Partneri - v rôznych úrovniach generačnej štruktúry 
Obrat: 3000 NB /obrat 4 ÚO (účtovné obdobia), 3 predchádzajúce týždne +  prebiehajúci  
týždeň/ 
  
Výsady: 
Rabat 40% 
Vlastná virtuálna kancelária a internetový obchod 
Colway Education Program - EDU I 
Pasívny príjem - právo na províziu 
E-mailová adresa: vášlogin@partner.ci 
Colway Education Program - EDU II 
  
Colway Education Program EDU II 
To sú cvičenia, ktoré vás uvedú do znalosti budovania skupín a vodcovstva . Vďaka ním 
rozviniete  nasledujúce kompetencie: 

1. Budovanie kľúčových tímov 
2. Delegovanie úloh 
3. Poskytovanie spätnej väzby 
4. Riešenie konfliktov v tíme 

  
Školenia majú formu cvičení, počas ktorých budú môcť účastníci prostredníctvom 
interaktívnych cvičení rozvíjať svoje schopnosti a získavať spätnú väzbu od trénera. 
  
Finančné výhody: 
 
Generačná provízia 

1. Generácia - 5% 
2. Generácia - 4% 
3. Generácia - 3% 
4. Generácia - 3% 

  
Nadprovízia - 5% 
  
  

Vice director  
Požiadavky na kariérny stupeň 
Minimálne 3 aktívni  Manažeri - na rôznych úrovniach generačnej štruktúry 
Obrat :  8000 NB /obrat 4 ÚO (účtovné obdobia), 3 predchádzajúce týždne +  prebiehajúci  
týždeň/ 



Výsady: 
Rabat 40% 
Vlastná virtuálna kancelária a internetový obchod 
Colway Education Program - EDU I 
Pasívny príjem - právo na provízie 
E-mailová adresa: vášlogin@partner.ci 
Colway Education Program - EDU II 
Program dodatočných výhod 
Medzinárodné obchodné konferencie 
Automobilový program 
  
Medzinárodné obchodné konferencie 
To je príležitosť stretnúť sa s vedením Colway International a ďalšími lídrami z celého sveta na 
peknom, luxusnom mieste, priaznivom rovnako pre obchodné diskusie ako aj osobné 
rozhovory. 
Na konferenciu sú pozvaní rovnako špeciálny hostia, ktorí robia prednášky spojené s biznisom 
Colway International. Kvalifikácia na konferenciu sa odvíja od vašich dosiahnutých výsledkov. 
Aby ste sa dostali na toto výnimočné podujatie je potrebné naplánovať vlastnú stratégiu. 
Kvalifikácia nie je  viazaná na dosiahnutý kariérny stupeň, ale zvyčajne s ňou môžete počítať od 
stupňa Vice director a vyššie. 
  
Program dodatočných výhod: 
Program dodatočných výhod je podpora pre všetkých tých  Partnerov Colway International, 
ktorí sa rozhodnú promovať svoj biznis na výstavách, trhoch a networkingových stretnutiach. 
Colway International  podporuje formou financovania rôznych reklamných materiálov, 
zapožičania zariadenia - bánery alebo rozkladacie pulty. Výška finančnej podpory záleží od 
obratu Partnera - na jeho účte sa mesačne odkladá suma 1,5% obratu osobnej skupiny. 
  
Finančné výhody: 
 
Generačné provízie: 

1. Generácia - 5% 
2. Generácia - 4% 
3. Generácia - 3% 
4. Generácia - 3% 
5. Generácia - 3% 

  
Nadprovízia - 5% 
  
  

Director 
Požiadavky na kariérny stupeň 
Štrukturálne kritérium: minimálne 2 aktívni  líderi - v rôznych úrovniach generačnej štruktúry 
Kritérium obratu: 15 000 NB /obrat 4 ÚO (účtovné obdobia), 3 predchádzajúce týždne +  
prebiehajúci  týždeň/ 
 
Výsady: 
Rabat 40% 
Vlastná virtuálna kancelária a internetový obchod 
Colway Education Program - EDU I 
Pasívny príjem - právo na provízie 



E-mailová adresa: vášlogin@partner.ci 
Colway Education Program - EDU II 
Program dodatočných výhod 
Medzinárodné obchodné konferencie 
Colway Education Program - EDU III 
Automobilový program 
  
Automobilový program 
Osoby, ktoré dosiahnú pozíciu Leader majú právo sa zúčastniť automobilového programu a 
tešiť s sa z nového modelu Volvo alebo BMW. Partner si vyberie vybraný model automobilu a 
podpíše leasingovú zmluvu. Podmienkou, ktorú musí splniť je výber značiek doporučených 
Colway International. 
  
Colway Education Program - EDU III 
Na tejto úrovni vzdelávanie Colway International zabezpečuje individuálny coaching, účasť v 
špeciálnych obchodných školeniach určených pre riadiacich pracovníkov alebo vstup na eventy 
z najväčšími motivačnými hovorcami a učiteľmi biznisu. 
   
Finančné výhody  

 
Generačné provízie: 

1. Generácia - 5% 
2. Generácia - 4% 
3. Generácia - 3% 
4. Generácia - 3% 
5. Generácia - 3% 
6. Generácia – 3% 

 
Nadprovízia - 5% 

 
  

Vice prezident 
Požiadavky na kariérny stupeň 
Štrukturálne kritérium: minimálne 2 aktívni Vice Direktori - v rôznych úrovniach generačnej 
štruktúry 
Obrat: 30 000 NB /obrat 4 ÚO (účtovné obdobia), 3 predchádzajúce týždne +  prebiehajúci  
týždeň/ 
  
Výsady: 
Rabat 40% 
Vlastná virtuálna kancelária a internetový obchod 
Colway Education Program - EDU I 
Pasívny príjem - právo na provízie 
E-mailová adresa: vášlogin@partner.ci 
Colway Education Program - EDU II 
Program dodatočných výhod 
Medzinárodné obchodné konferencie 
Colway Education Program - EDU III 
Automobilový program 
Dôchodkový program 
  



Dôchodkový program: 
Firma pripravila pre svojich Vice Presidentov výnimočný dôchodkový program. Každý mesiac,  v 
ktorom dosiahnete kariérny stupeň Vice President, znamená financovanie firmou investícii do 
dôchodku na európskej úrovni. Colway International ponúkne Vice Prezidentovi konkrétny 
dôchodkový fond, z ktorým spolupracovník podpíše zmluvu. 2% z obratu osobnej skupiny budú 
poukázané na účet fondu.  
  
Finančné výhody: 
 
Generačné provízie: 

1. Generácia - 5% 
2. Generácia - 4% 
3. Generácia - 3% 
4. Generácia - 3% 
5. Generácia - 3% 
6. Generácia - 3% 
7. Generácia - 3% 

  
Nadprovízia - 5% 
  
  

Prezident  
 
Požiadavky na kariérny stupeň 
Štrukturálne: minimálne 2 aktiívni Vice Direktori - na rôznych úrovniach generačnej štruktúry 
Obrat: 80 000 NB/obrat 4 ÚO (účtovné obdobia), 3 predchádzajúce týždne +  prebiehajúci  
týždeň/ 
  
Výsady: 
Rabat 40% 
Vlastná virtuálna kancelária a internetový obchod 
Colway Education Program - EDU I 
Pasívny príjem - právo na provízie 
E-mailová adresa: vášlogin@partner.ci 
Colway Education Program - EDU II 
Program dodatočných výhod 
Medzinárodné obchodné konferencie 
Colway Education Program - EDU III 
Automobilový program 
Dôchodkový program 
Akcionársky program Colway International SA 
  
Akcionársky program Colway International SA 
Na tejto úrovni sa môžete stať vlastníkom akcií Colway International. Ako Prezident poberáte 
dividenty, ktoré vás vynesú do sveta finančných elít.  
  
Finančné výhody 
 
 Generačné provízie: 

1. Generácia - 5% 
2. Generácia - 4% 



3. Generácia - 3% 
4. Generácia - 3% 
5. Generácia - 3% 
6. Generácia - 3% 
7. Generácia - 3% 
8. Generácia - 3% 

  
Nadprovízia - 5% 
  
  

International President 
 
Požiadavky na kariérny stupeň 
Štrukturálne kritérium: minimálne  2 aktívni Vice Prezidenti 
Obrat: 150 000 NB /obrat 4 ÚO (účtovné obdobia), 3 predchádzajúce týždne +  prebiehajúci  
týždeň/ 
  
Výsady: 
Rabat 40% 
Vlastná virtuálna kancelária a internetový obchod 
Colway Education Program - EDU I 
Pasívny príjem - právo na provízie 
E-mailová adresa: vášlogin@partner.ci 
Colway Education Program - EDU II 
Program dodatočných výhod 
Medzinárodné obchodné konferencie 
Colway Education Program - EDU III 
Automobilový program 
Dôchodkový program 
Akcionársky program Colway International SA 
Účasť v Dozornej rade Colway International SA 
  
Účasť v dozornej rade Colway International SA 
Na tejto úrovni najlepších, okrem financií čaká ešte jedna reálna moc, teda účasť v Dozornej 
rade Colway International SA 
  
Finančné výhody 
 
Generačné provízie: 

1. Generácia - 5% 
2. Generácia - 4% 
3. Generácia - 3% 
4. Generácia - 3% 
5. Generácia - 3% 
6. Generácia - 3% 
7. Generácia - 3% 
8. Generácia - 3% 
9. Generácia - 3%   

 
 Nadprovízia - 5% 
  



  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Naprovízia      5% 
 

 Obrat obidvoch strán Stromu nadprovízii 
  
Východiskom  pre výpočet nadprovízie je saldo obratov vytvorených dvomi  skupinami, 
nachádzajúcimi sa po obidvoch stranách stromu nadprovízii (ľavej a aj pravej). Saldo 
zohľadňuje všetky nákupy všetkých existujúcich Partnerov a Klientov.  
 
Ako základ výpočtu nadprovízie je celé saldo slabšej skupiny (z nižším obratom) a celé alebo 
časť salda silnejšej skupiny (s vyšším obratom) - maximálne do dvojnásobku salda slabšej 
skupiny. V prípade, že saldo silnejšej skupiny je vyššie ako dvojnásobok salda slabšej skupiny, 
obrat neprepadá. Nevyúčtovaný zostatok prechádza do ďalšieho účtovného obdobia! 
  
 Požiadavky na získanie nadprovízie 

1. Po jednom priamo získanom Aktívnom Partnerovi  po každej strane Stromu nadprovízii 
2. Minimálne 200 NB získaných na slabšej strane Stromu nadprovízii  

  
  

 

 
Plan finasowy Colway International – na stiahnutie v originály  

https://colwayinternational.com/pages/financni-plan,212.html

