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PLAN MARKETINGOWY WINALITE 

Wersja obowiązująca od 14 czerwca 2010 r. 

 

I. Sposób wejścia do Firmy 

Osoby wchodzące do Firmy w trakcie rejestracji dokonują wyboru jednego z czterech 

statusów: 

 

Podniesienie statusu jest możliwe tylko jeden raz i o jeden poziom, poprzez 

dodatkowy zakup produktu w ciągu 28 dni od daty zarejestrowania umowy. 

Podniesienie statusu nastąpi w momencie zatwierdzenia w/w zakupu.  

II. Wynagrodzenie 

1. Wynagrodzenie za pierwszy zakup wprowadzonego Dystrybutora.  

Otrzymasz wynagrodzenie za zaproszenie do Firmy nowej osoby, które będzie 

stanowiło różnicę między ceną pierwszego zakupu nowej osoby a ceną dla 

Dystrybutora (lub ceną dodatkowego zakupu podnoszącego status a ceną dla 

Dystrybutora). Wynagrodzenie to wynosi 20% PV zakupu nowego 

Dystrybutora.   

CZTERY STATUSY WINALITE 
 

DIAMENTOWY  
Pierwszy zakup o wartości 1500 PV 

 

PLATYNOWY 
 Pierwszy zakup o wartości 600 PV 

ZŁOTY 
Pierwszy zakup o wartości 250 PV 

SREBRNY 
Pierwszy zakup o wartości 50 PV 
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2. Wynagrodzenie za obrót struktury.  

Indywidualne wynagrodzenie za obrót struktury jest naliczane na podstawie 

punktów (PV) wygenerowanych przez „pierwszy zakup”, „zakup dodatkowy 

podnoszący status” oraz „kolejny zakup” wszystkich Dystrybutorów Twojej 

struktury.  

Pod koniec każdego tygodnia roboczego, podliczana jest całkowita liczba 

punktów (PV) wygenerowanych przez każdą gałąź Twojej struktury. Otrzymasz 

wynagrodzenie w wysokości 10% wartości punktowej od tygodniowego obrotu 

każdej z czterech mniejszych gałęzi Twojej struktury. Gałąź, która 

wygenerowała największą liczbę punktów (PV) nie jest wliczana do 

wynagrodzenia.     

Metoda kalkulacji jest następująca: 

Wynagrodzenie za obrót struktury = druga gałąź (PV) x 10% + trzecia gałąź 

(PV) x 10% + czwarta gałąź (PV) x 10% + piąta gałąź (PV) x 10%  
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Każdy Dystrybutor może otrzymać tygodniowe maksymalne wynagrodzenie 

ograniczone poziomem wejścia do firmy: 

   DIAMENTOWY DYSTRYBUTOR – 10.000 PV od każdej gałęzi  

PLATYNOWY DYSTRYBUTOR – 6.250 PV od każdej gałęzi  

ZŁOTY DYSTRYBUTOR – 1.500 PV od każdej gałęzi  

SREBRNY DYSTRYBUTOR – 500 PV od każdej gałęzi 

 

 

 

Różnica pomiędzy wartością największej gałęzi a sumą mniejszych gałęzi 

będzie przeniesiona na następny tydzień roboczy. Maksymalna wartość, jaka 

może być przeniesiona tygodniowo to:  

DIAMENTOWY DYSTRYBUTOR – 100.000 PV 

PLATYNOWY DYSTRYBUTOR – 62.500 PV 

ZŁOTY DYSTRYBUTOR – 15.000 PV 

SREBRNY DYSTRYBUTOR – 5.000 PV 

MAKSYMALNE TYGODNIOWE WYNAGRODZENIE 

DIAMENTOWY 

PLATYNOWY 

ZŁOTY 

SREBRNY 

10.000 PV x 4 gałęzie = 40.000 PV 

6.250 PV x 4 gałęzie = 25.000 PV 

1.500 PV x 4 gałęzie = 6.000 PV 

500 PV x 4 gałęzie = 2.000 PV 



 

www.winalite -polska.pl  strona 4  

 

3.  Wynagrodzenie za sponsorowanie 

Otrzymasz 10% wynagrodzenia za obrót struktury Twoich Dystrybutorów               

w Twoim drzewie sponsorowania do trzech poziomów w głąb. Na przykład: 

1 poziom: Całkowite wynagrodzenie za obrót struktury x 10% 

2 poziom: Całkowite wynagrodzenie za obrót struktury x 10% 

3 poziom: Całkowite wynagrodzenie za obrót struktury x 10% 

WARUNEK: 

• Zasponsorowanie 1 lub 2 Dystrybutorów (niezależnie od poziomu) –                 

aby otrzymać wynagrodzenie za sponsorowanie z 1 poziomu 

• Zasponsorowanie 3 lub 4 Dystrybutorów (niezależnie od poziomu) –                

aby otrzymać wynagrodzenie za sponsorowanie z 1 i 2 poziomu 

• Zasponsorowanie 5 lub więcej Dystrybutorów (niezależnie od poziomu) – 

aby otrzymać wynagrodzenie za sponsorowanie z 1, 2 i 3 poziomu 

Metoda kalkulacji jest następująca: 

Wynagrodzenie za sponsorowanie = Całkowite wynagrodzenie za obrót 

struktury Twojego 1 poziomu x 10% + Całkowite wynagrodzenie za obrót 

struktury Twojego 2 poziomu x 10% + Całkowite wynagrodzenie za obrót 

struktury Twojego 3 poziomu x 10% 

Osobiście zasponsorowanych 1 – 2 Dystrybutorów 3-4 Dystrybutorów 
5 i więcej 

Dystrybutorów 

Wynagrodzeni za obrót 

struktury Twojego 1 poziomu 
10 % 

Wynagrodzenie za obrót 

struktury Twojego 2 poziomu 

 
10% 

Wynagrodzenie za obrót 

struktury Twojego 3 poziomu 

 

10% 
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UWAGI: 

• Zasponsorowany Dystrybutor musi dokonać zakupu kwalifikacyjnego w 

terminie i posiadać status „aktywny”. Dystrybutorzy, którzy nie dokonali 

zakupu kwalifikacyjnego w terminie, bądź też posiadają status 

„zawieszony” lub „wyrejestrowany” nie są uwzględniani przy wyliczaniu 

wynagrodzenia.  

III. Warunki otrzymania wynagrodzenia  

1. Nowi Dystrybutorzy zwolnieni są z obowiązku dokonywania zakupu 

kwalifikacyjnego w pierwszym oraz drugim miesiącu kalendarzowym liczonym od 

daty potwierdzenia pierwszego zakupu. 

2. Dystrybutor, który chce otrzymać wynagrodzenie za obrót struktury oraz za 

sponsorowanie musi dokonać zakupu kwalifikacyjnego o wartości co najmniej 50 

(PV) do 25 dnia każdego miesiąca kalendarzowego (wg czasu pekińskiego). Zakup 

kwalifikacyjny dokonany między 26 a ostatnim dniem danego miesiąca będzie 

uznany jako kwalifikacja na następny miesiąc kalendarzowy.  

3. Nowe punkty (PV) wygenerowane w danym miesiącu kalendarzowym będą 

przenoszone, nawet jeśli nie został dokonany zakup kwalifikacyjny. Wszystkie 

przenoszone punkty (PV) zostaną usunięte, jeśli Dystrybutor nie dokonana zakupu 

kwalifikacyjnego przez 6 kolejnych miesięcy kalendarzowych.  

4. Dystrybutor, który nie dokona zakupu kwalifikacyjnego przez 12 kolejnych 

miesięcy kalendarzowych utraci prawo udziału w planie marketingowym Winalite. 

Oznacza to zatem, że jego umowa wygaśnie a jego osobiste konto zostanie 

zamknięte. Dystrybutor może ubiegać się o ponowną rejestrację dopiero po 

upływie 12 miesięcy kalendarzowych.   

5. Punkty (PV) o wartości wyższej niż 50 będą dla celów kalkulacji wynagrodzenia 

automatycznie umieszczane w najsłabszej gałęzi Dystrybutora.   
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IV. Status Lidera  

 Liderem może zostać jedynie osoba o statusie Diamentowego Dystrybutora.  

 

Status A B C D E 
Ilo ść tygodni 

z rzędu 

Wymagane 

potwierdzenie 

obrotu 

Roczny plan wynagrodzeń 

Srebrny 

Diament 
5.000 2.500 - - - 2 - wycieczka 

Złoty 

Diament 
30.000 15.000 - - - 2 - wycieczka 

Niebieski 

Diament 
75.000 37.500 12.500 - - 2 4 wycieczka 

Srebrna 

Korona 
125.000 100.000 100.000 - - 4 8 

Bonus w wysokości 7 500 $ na 

zakup samochodu + wycieczka  

Złota 

Korona 
275.000 100.000 100.000 50.000 25.000 4 12 

Bonus w wysokości 30 000 $ na 

zakup samochodu + wycieczka dla  2 

osób 

Diamento

wa 

Korona 

600.000 100.000 100.000 100.000 100.000 4 12 

Bonus w wysokości 190 000 $ na 

zakup nieruchomości + wycieczka 

dla całej rodziny do dowolnie 

wybranego miejsca na świecie 

 

1. A, B, C, D i E to 5 gałęzi Twojej struktury. W każdym tygodniu roboczym system 

komputerowy ułoży gałęzie według ilości punktów (PV) w kolejności malejącej, aby 

sprawdzić, czy któraś z nich spełnia powyższe wymagania (Nowo wygenerowane 

punkty (PV)). 

2. Srebrny Diament: w tym samym tygodniu roboczym musi osiągnąć obrót                          

z co najmniej dwóch gałęzi. Gałąź „A” powinna mieć co najmniej 5.000 (PV); gałąź 

„B” powinna mieć co najmniej 2.500 (PV). Warunek musi być spełniony przez dwa 

kolejno następujące po sobie tygodnie robocze. 
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3. Złoty Diament: w tym samym tygodniu roboczym musi osiągnąć obrót                       

z co najmniej dwóch gałęzi. Gałąź „A” powinna mieć co najmniej 30.000 (PV);           

gałąź „B” powinna mieć co najmniej 15.000 (PV). Warunek musi być spełniony przez 

dwa kolejno następujące po sobie tygodnie robocze. 

4.  Niebieski Diament: w tym samym tygodniu roboczym musi osiągnąć obrót               

z co najmniej trzech gałęzi. Gałąź „A” powinna mieć co najmniej 75.000 (PV);             

gałąź „B” powinna mieć co najmniej 37.500 (PV); gałąź „C” powinna mieć                    

co najmniej 12.500 (PV). Warunek musi być spełniony przez cztery tygodnie, z czego             

co najmniej dwa tygodnie następujące kolejno po sobie.  

5. Srebrna Korona: w tym samym tygodniu roboczym musi osiągnąć obrót                   

z co najmniej trzech gałęzi. Gałąź „A” powinna mieć co najmniej 125.000 PV; gałąź 

„B” powinna mieć co najmniej 100.000 (PV); gałąź „C” powinna mieć co najmniej 

100.000 (PV). Warunek musi być spełniony przez osiem tygodni, z czego co najmniej 

cztery tygodnie następujące kolejno po sobie. 

6.  Złota Korona: w tym samym tygodniu roboczym musi osiągnąć obrót z pięciu 

gałęzi. Gałąź „A” powinna mieć co najmniej 275.000 (PV); gałąź „B” powinna mieć 

co najmniej 100.000 (PV); gałąź „C” powinna mieć co najmniej 100.000 (PV); gałąź 

„D” powinna mieć co najmniej 50.000 (PV); gałąź „E” powinna mieć co najmniej 

25.000 (PV). Warunek musi być spełniony przez dwanaście tygodni, z czego co 

najmniej cztery tygodnie następujące kolejno po sobie. 

7.  Diamentowa Korona: w tym samym tygodniu roboczym musi osiągnąć obrót          

z pięciu gałęzi. Gałąź „A” powinna mieć co najmniej 600.000 (PV); gałąź „B”          

powinna mieć co najmniej 100.000 (PV); gałąź „C” powinna mieć co najmniej 

100.000 (PV); gałąź „D” powinna mieć co najmniej 100.000 (PV); gałąź „E” powinna 

mieć co najmniej 100.000 (PV). Warunek musi być spełniony przez dwanaście 

tygodni, z czego co najmniej cztery tygodnie następujące kolejno po sobie. 
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8. Okres kwalifikujący do tytułów liderskich to jeden rok roboczy.  

9. Powyższe nagrody nie podlegają wymianie. 

10. Nagroda w formie wycieczki nie może być wymieniona na gotówkę. 

11.  Rodzaj nagrody może być ustalony indywidualnie przez oddział WINALITE              

w danym kraju.  

V.  Sposób wyliczania wynagrodzenia 

1. Wynagrodzenie jest wyliczane i wypłacane na podstawie tygodniowych okresów 

rozliczeniowych. Okres od soboty 00:00 do następnego piątku 24:00 (czasu 

pekińskiego) jest traktowany jako jeden okres roboczy – tydzień roboczy. 

Efektywne daty zakupów oparte są na datach potwierdzenia.  

2. Okresy rozliczeniowe: 

 


