Witaj !
Od maja ruszył nowy program biznesowy, o nazwie Colway International który opiera się na bardzo
silnych podstawach. Otrzymasz w nim najbardziej innowacyjne narzędzia rekrutacji, jakie przynosi
nam era informatyczna, spójny i efektywny system finansowy oraz świetne perspektywy. Inwestycja
finansowa, jakiej będzie od Ciebie oczekiwał, jest bardzo niska i błyskawicznie się zwróci. Szybko
poczujesz świeżość i niezwykłą nośność tej idei oraz siłę, jaka z niej emanuje!
Colway International - to marketing partnerski wyrastający z doświadczeń Sieci, jaka zasłynęła
największymi w Europie prowizjami wypłacanymi per capita na jednego statystycznego beneficjenta
przychodów pasywnych.
Zapraszam do korzystania z programu rabatowego:
- 10% Rabatu na zakupy po zarejestrowaniu
- 40% Rabatu po aktywacji programu Partner (przy zakupie produktów za 50PKT koszt aktywacji tylko
39 zł :)
Jeżeli nie chcesz się rejestrować zrób szybkie zakupy jako klient.
Koszt szybkiej wysyłki kurierskiej już od 7 zł w Polsce i od kilku Euro do krajów UE.:
A ponadto rejestrując się masz:
- własne wirtualne biuro
- sklep internetowy !! w którym to TY SAM ZARABIASZ !

Dołącz do nas! będziesz pracować jak chcesz, kiedy chcesz i zarabiać tyle ile chcesz.
https://krzysztof8284.colwayinternational.com/
Korzyści jest znacznie więcej jak np. szkolenia edukacyjne, międzynarodowe konferencje
metodyczne, program emerytalny, program samochodowy, program akcjonariusz Colway i inne.
Wszystko zależy od Ciebie ! więcej tutaj: http://www.collagen-colway.com/colway-international-nowemozliwosci-2/
Jak mogę z tego skorzystać? Jak mogę dowiedzieć się więcej? To proste wejdź na naszą stronę
i zapoznaj się z produktami. Jeśli pojawią się jakieś pytania śmiało pisz a na pewno odpowiem. Jeśli
temat Cię nie zainteresuje a znasz kogoś ambitnego z „otwartą głową” śmiało powiedz mu o tym
projekcie i o nas. A przy okazji, ile musiałbyś zarabiać aby znaleźć godzinę na przyjrzenie się temu
projektowi?
Zapraszam Cię na moją stronę - tam możesz dokonać rejestracji swojego własnego konta. Rejestrując
się jako PARTNER masz możliwość generowania dochodu korzystając z portalu.
https://krzysztof8284.colwayinternational.com/
Jeśli masz więcej pytań to chętnie pomogę.
Sklepy internetowe już działają !!!!
Pozdrawiam serdecznie Krzysztof Łuciów
Link do kalendarium https://krzysztof8284.colwayinternational.com/partner/kalendarium-colway,7.html

