
Minden egyes embernek 

befektetési lehetőség  

A SkyWay Capital cég 

Partner Programja 



A SkyWay Capital cég Partner Programja  -

a gyors és növekvő jövedelemhez jutást, 

valamint 

a bizalmi és a kölcsönösen előnyös partneri 

viszonyok kiépítésének lehetőségét biztosítja.  



A Partner Program Minősülési szintjei 

1. Partner -P.

2. Konzultáns – K.

3. Vezető - V.

4. Mester - М.

5. Szakértő - Sz.

6. Тоp Szakértő – ТSz.



PARTNER. Szintek szerinti jövedelmek kifizetésének sémája
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Partner - Beregisztrált, a partneri megállapodást a személyes irodájában aláírt felhasználó. 

A javadalmazás 100%-ban a bónuszszámlán kerül kifizetésre.



КONZULTÁNS. Szintek szerinti jövedelmek kifizetésének sémája 
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Konzultáns – olyan partner akinek a személyes befektetése nem kevesebb mint 100 USD.  

Az első mélységében minimum 2 embere van, mindegyik nem kevesebb mint 100 USD-os befektetéssel. 

Az első szint befektetési forgalma a személyes befektetésével együtt nem kevesebb mint 300 USD.

A javadalmazás 100%-ban  a bónusz számlán kerül kifizetésre.
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Első mélység forgalma ≥300 USD



VEZETŐ. Szintek szerinti jövedelmek kifizetésének sémája
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Vezető – a személyes befektetése nem kevesebb mint 200 USD.  

Az első mélységében minimum 3 embere van, nem kevesebb mint 200 USD-os befektetéssel mindegyik. 

Az első szint befektetési forgalma a személyes befektetésével együtt nem kevesebb mint 2000 USD.

A javadalmazás 100% a bónusz számlán, 15% az akciós számlán kerül kifizetésre. 
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Első mélység forgalma ≥2000 USD



МESTER. Szintek szerinti jövedelmek kifizetésének sémája
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Mester – olyan partner akinek a személyes befektetése nem kevesebb mint 1000 USD.  

Az első mélységében minimum 3 Vezetője van, nem kevesebb mint 200 USD-os befektetéssel mindegyik. 

Az első szint befektetési forgalma a személyes befektetésével együtt nem kevesebb mint 5000 USD

A javadalmazás 100% a bónusz számlán, 30% az akciós számlán kerül kifizetésre.



SZAKÉRTŐ. Szintek szerinti jövedelmek kifizetésének sémája 
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Szakértő – olyan partner akinek a személyes befektetése nem kevesebb mint 5000 USD.  

A hálózatában minimum 3 Mestere van, amelyből 2 kötelezően az első mélységben.

A harmadik Mestere bármelyik mélységben lehet, de egy másik ágban. Az első szint befektetési forgalma a 

személyes befektetésével együtt nem kevesebb mint 10000 USD.

A javadalmazás 100% a bónusz számlán, 40% az akciós számlán kerül kifizetésre.  
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ТОP SZAKÉRTŐ. Szintek szerinti jövedelmek kifizetésének sémája 
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Top Szakértő – olyan partner akinek a személyes befektetése nem kevesebb mint 10000 USD.  

A hálózatában minimum 3 Szakértője van, amelyből 2 kötelezően az első mélységben. A harmadik Szakértője 

bármelyik mélységben lehet, de egy másik ágban. Az első szint befektetési forgalma a személyes 

befektetésével együtt nem kevesebb mint 30000 USD. A javadalmazás 100% a bónusz számlán, 50% az 

akciós számlán kerül kifizetésre. A Top Bonusz szabályai

21- 24. 0,1%



Szintek szerinti jövedelmek kifizetésének sémája 



BÓNUSZ. Kifizetési jutalmazási rendszer az első mélységbeli 

befizetések száma után.

Kiegészítő összeg jóváírása 1%

18% (19% vagy 20%)+15% (16% vagy 17%)

Kiegészítő összeg jóváírása 1%
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1. Minden egyes az első mélységben megvásárolt csomag  után 15% jár. Az 5. csomag 

után már 16%  íródik jóvá és plusz 1% a beérkezett 4 csomag teljes értéke után.

2. Az első mélységben  a 6-tól 9-ig megvásárolt csomagok után 16% jutalék jár. 

A 10. csomagtól kezdve ez 17% és kiegészítésként még +1 % a 9 csomag teljes 

értéke után. 

3.    Az első mélységben a 11-től 19 csomagig 17% a jutalék. A 20.csomagtól kezdve ez 

18% és kiegészítésként még +1% a 19 csomag teljes értéke után. 

4.     Minden az első mélységben e fölött  megvásárolt csomagok értéke után 18% kerül 

kifizetésre.

A bónusz megszerzésének feltételei:

1.Minden egyes csomag egy naptári hónapon belül  kell, hogy legyen megvásárolva.

2.Egy ember több csomagot is megvásárolhat.

3 A bónusz megszerzéséhez a részletfizetésben megvásárolt csomagok is számításba vannak véve.

4.A csomagokat úgy az új mint a már korábban akciós csomagokat vásárlók is megvehetik. 

5.A javadalmazás 100%ban a bónusz illetve az elért minősítésnek megfelelően  az akciós számlán történik.

Kiegészítő összeg jóváírása 1%

+16% (17% vagy  18%) +17% (18% vagy 19%)



BÓNUSZ . Kifizetési jutalmazási rendszer az első mélységbeli 

befizetések száma után.

Kiegészítő összeg jóváírása 1%

18%+15%

Kiegészítő összeg jóváírása 1%

Ön

21 3 12 13 141110 15 16 17 18 19 20 2184 5 6 7 9

A bónusz megszerzésének feltételei:

1.Minden egyes csomag egy naptári hónapon belül  kell, hogy legyen megvásárolva.

2.Egy ember több csomagot is megvásárolhat.

3 A bónusz megszerzéséhez a részletfizetésben megvásárolt csomagok is számításba vannak véve.

4.A csomagokat úgy az új mint a már korábban akciós csomagokat vásárlók is megvehetik. 

5.A javadalmazás 100%ban a bónusz illetve az elért minősítésnek megfelelően  az akciós számlán történik.

Kiegészítő összeg jóváírása 1%

+16% +17%

Példa: (minden megvásárolt 

csomag 50USD)

1. 50$ х 4=200 $; 15% x 200$=30$;16% x 50$=8$.  BÓNUSZ 200$ х 1%=2$ ∑= 40$

2. 50$ х 4=200 $; 16% x 200$=32$;17% x 50$=8,5$ BÓNUSZ (450$ х 1%) =4,5$ ∑= 45$

3. 50$ х 9 = 450 $;17% x 450$=76,5$ 18% x 50$=9$ BÓNUSZ (950$ х 1%) =9,5$ ∑= 95$

4. 50$ х 2 = 100$   18% x 100$ = 18$. Az Ön első mélységében a 21. csomagtól kezdődően 

vásárolt csomagok összértékének 18%-a jár önnek.

5. 22 megvásárolt  csomagért járó teljes bónusz javadalmazás  198USD, ami a 22 első 

mélységben megvásárolt csomag értékének 18%.

A MESTERnél kisebb minősítések példája



A PARTNER  PROGRAM  FELTÉTEINEK SZABÁLYAI 

1. A Marketing-terv a regisztrációja  pillanatától  kezdődően 

összegződő  jelleggel  működik.

2. Az első elért szint már minősülést jelent. 

3. Pénz kivét: A kivét minimális összege - 30 dollár vagy ennél 

nagyobb összeg a bónusz számláról.

4. A növekvő minősülés feltételei – a saját befektetés és az első 

mélységben bevont összes befektetések forgalma. 

5. A rendszerbe nincs betervezve a beelőzés és a hálózati 

struktúra elvesztésének  lehetősége!!!



A PARTNER PROGRAM JELLEMZŐI 

1. Egy  folyamatosan növekvő jövedelem forrás létrehozásához 

szükséges minimális összeghatár – 15 USD.

2. A minősüléshez semmiféle megerősítésre nincs szükség.

3. Magas kifizetési százalékok – 20%-ig terjedően a személyesen 

behozott befektetések  és 0,1%-től -7%-ig az elért minősülés 

alapján, a partneri struktúra mélységi szintjei után.

4. A javadalmazás  kifizetése maximum 24 szint mélységig történik.

5. Nincs korlátozás a személyesen az üzletbe meghívható partnerek 

számát illetően. Nincs korlátozás az első vonalak szélességét 

illetően. 

6. A bónusz javadalmazás kifizetése pénzegyenértékben történik  

egyidejűleg úgy a bónusz mint az akciós számlákra. 


