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Co wyróżnia plan kariery WellU?

• plan finansowy wellu to plan hybrydowy
jego unikalność polega na połączeniu dwóch 
planów: Planu generacyjnego i planu binarnego. 
W praktyce otrzymujesz dwa razy prowizję od 
tego samego obrotu

• plan generacyjny wyznacza twoją ścieżkę 
kariery, czyli awanse na rangi
jest również podstawą do uzyskania dodatkowych 
benefitów jak wakacje marzeń 
czy program samochodowy

• plan binarny „płaci” bez ograniczeń 
poziomów i stanowi podstawowe źródło 
„dochodu pasywnego”

• każdy nowy Biznespartner zaczyna zarabiać 
natychmiast po zarejestrowaniu konta, 
dzięki dostępowi do własnego sklepu
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PLAN PROWIZYJNY WELLU
podstawowe pojęcia



Klient

• klient może być zarejestrowany (posiadać konto 
na platformie internetowej WellU) 
lub niezarejestrowany

• osoba nieposiadająca konta biznesowego

• może składać zamówienia na towary oferowane 
przez firmę. Klient zarejestrowany ma dostęp 
do promocji
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Biznespartner (BP)

• działalność BP polega na pozyskiwaniu 
kolejnych Klientów i Biznespartnerów

• BP otrzymuje 15% rabatu na zakupy dokonywane 
przez siebie, w zależności od obrotów handlowych, 
które wykonał sam lub wraz ze swoim zespołem

• w chwili gdy skumulowany obrót (BP i jego zespołu) 
osiągnie 300 P BP zyska prawo do 30% rabatu

• osoba posiadająca konto biznesowe w WellU

• ma wszystkie uprawnienia Klienta i ma możliwość 
prowadzenia działalności zarobkowej w oparciu 
o platformę biznesową firmy
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Nowy StartBox WellU

1. Wybierz dowolne produkty (o wartości co najmniej 50 punktów) - otrzymasz 23% rabatu
2. Zyskaj rabat od 23 do 26% (w zależności od liczby punktów)
3. Odbierz gratisy produktowe (od jednego do dwóch produktów gratis, w zależności od liczby punktów)
4. Zyskaj natychmiastowe do 30% rabatu (od następnego zamówienia)
5. Darmowa przesyłka przy zamówieniu powyżej 300 P
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Punkt (P)

• produkty i usługi będące przedmiotem obrotu w firmie mają przypisane ceny sprzedaży 
dla różnych kategorii użytkowników oraz ilość punktów

• średnia wartość punktu zakupowego: 10 PLN

• jednostka przeliczeniowa służąca do zliczania obroty dla naliczania i wypłat prowizji
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Abonament roczny

• ponoszona raz na 12 miesięcy opłata 
za konto biznesowe

• po rejestracji konta biznesowego 
BP ma 30 dni na dokonanie opłaty 1 zł 
która jest automatycznie dodawana 
do koszyka zakupowego wraz 
z pierwszym zamówieniem

• brak opłaty powoduje zmianę statusu 
BP na status „Klient”

• użytkownik o statusie KLIENT może w każdej 
chwili zmienić status swojego konta na 
biznesowe, w takim przypadku znów 
ma 30 dni na wniesienie opłaty 39,90 zł

WELLU
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Okres rozliczeniowy (OR)

ŚCIEŻKA KARIERY WELLU

• okres rozliczeniowy trwa 7 dni, od soboty 
godz. 0:00 do piątku godz. 24:00

• okres, za który następuje podsumowanie 
obrotów i rozliczenie prowizji
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Nowa ścieżka kariery WellU
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AKTYWNOŚĆ BIZNESOWA
aktywator wszystkich benefitów



• Biznespartner jest AKTKYWNY, gdy złoży 
zamówienia o łącznej wartości min. 50 P 
w ramach jednego tygodnia (wraz z zakupami 
osobiście poleconych Klientów)

• utrzymanie ciągłości aktywności wymaga 
zamówienia 50 P, co najmniej raz na cztery 
tygodnie 

• aktywność „włącza” wszystkie istniejące 
korzyści z planu prowizyjnego

tygodnie 
1 2 3 4 5 6

50 P 50 P

• regularne zakupy produktów 
na potrzeby własne i biznesu

Aktywność biznesowa
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Wellu Premium Class

• drugie 12 tygodni aktywności 
– poziom SILVER

• trzecie 12 tygodni aktywności 
– poziom GOLD

• czwarte 12 tygodni aktywności 
– poziom PLATINUM

tygodnie 
aktywności

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

50 P 50 P 50 P

12

• pierwsze 12 tygodni aktywności 
– okres kwalifikacji do programu• program zachęcający Biznespartnerów

do utrzymywania aktywności w sposób ciągły
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RABAT / MARŻA
natychmiastowe korzyści finansowe



15%

30%

• rabat na zakupy lub 
wielkość marży od zakupów 
klientów dostępne 
natychmiast po rejestracji 
konta

• rabat na produkty po 
osiągnięciu obrotu min. 300 P 
(skumulowane wraz 
z osobami zaproszonymi 
do zespołu w dowolnym 
czasie)

Rabat / Marża
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• plan generacyjny jest podstawą
do naliczania prowizji od obrotu całego 
zespołu oraz do awansów na kolejne 
rangi ścieżki kariery

• struktura generacyjna odzwierciedla 
wszystkich Biznespartnerów i Klientów 
poleconych osobiście i pośrednio, 
tworząc kolejne generacje

• część struktury rozpoczynająca się 
od Biznespartnera osobiście 
poleconego, nazywana jest 
gałęzią struktury generacyjnej

pojedyncza
gałąź struktury

Plan i prowizja generacyjna

Biznespartner
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• pierwszy pasywny dochód płacący między 3% a 10% od 
wszystkich zakupów wszystkich osób w Twoim zespole

Plan i prowizja generacyjna

• plan generacyjny „płaci” aż do dziewiątej generacji, 
licząc od Ciebie w głąb struktury

• generacje wyznaczane są przez obecność 
w strukturze Biznespartnerów w randze Manager

• plan generacyjny jest podstawą dla rangi w ścieżce 
kariery i wynikających z niej dodatkowych benefitów
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Plan i prowizja generacyjna
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Wymogi punktowe 
do osiągnięcia rangi

TM

1000 P

L

3 000 P

L+

6 000 P

VD

8 000 P 

D

15 000 P

VP

30 000 P 

P

80 000 P

IP

150 000 P

300 P 1000 P 2500 P 3500 P 5000 P 10 000 P 25 000 P 60 000 P

300 P 2 500 P 3 500 P 5 000 P 10 000 P 25 000 P 60 000 P1 000 P

ranga

obrót 
boczny 

(side
volume)

punkty

„bok” struktury generacyjnej 
to obrót z wyłączeniem Twojej 

najmocniejszej gałęzi
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Optymalnie zbudowana struktura

„Szerokość” daje najwięcej pieniędzy!
• niezależnie od poziomu, na którym jesteś –

wciąż zapraszaj nowe osoby do współpracy!
• pamiętaj – uczymy przez przykład

„Głębokość” daje stabilność dochodów!
• pomagaj swoim Partnerom budować strukturę 

tak, by jak najszybciej zaczęli zarabiać
• pomoc Sponsora polega na uczeniu, 

podpowiadaniu najlepszej strategii działania, 
na wsparciu emocjonalnym

• pomoc nie oznacza pracy za kogoś, ani 
oddawania kontaktów

Optymalnie 
jest zbudować min. 5 

wiodących linii
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Warunek 
otrzymania 

prowizji z Planu

Osobiście poleconych 
2 aktywnych BP

po różnych stronach binarnych 

WELLU



Plan i prowizja binarna

• każdy Biznespartner posiada początkowo 
w drzewie binarnym dwa puste miejsca 
– lewe i prawe

• w pustych miejscach umieszczane są nowe osoby. 
Oznacza to tworzenie dwóch zespołów: 
lewego (L) i prawego (P)

• drugi dochód pasywny, płacący 5% z obrotu 
całego zespołu – bez względu na miejsce 
w strukturze!
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Prowizja binarna to 5% od obrotu 
obydwu grup, lewej i prawej

Naliczana jest według algorytmu:

• od obrotu strony

• 5% od obrotu silniejszej strony drzewa binarnego, 
rozliczone do dwukrotności obrotu słabszej strony

• ewentualna nierozliczonego obrotu 
po stronie silniejszej zostanie zapisana i rozliczona w 
kolejnych okresach rozliczeniowych 
(o ile jesteś AKTYWNY)

Aby rozliczyła się prowizja 
binarna, musisz być AKTYWNY, 

a po obydwu stronach musi 
być co najmniej 200 P

!

WELLU



WELLU

PLAN KARIERY 
krok po kroku



Biznespartner
Podstawowe korzyści:
• natychmiast po zarejestrowaniu konta 

otrzymujesz 15% rabatu na wszystkie 
produkty

• ten rabat zwiększy się do 30%, kiedy 
sam lub z zespołem zaproszonych osób, 
osiągniesz w dowolnym czasie obrót 300 P 

Jak uzyskać rangę?
• rejestracja
• opłata za konto biznesowe
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Manager
Podstawowe korzyści:
• rabat 30%
• dochód pasywny z 2 generacji (3%) 

Jak uzyskać rangę?
• min. 2 aktywnych BP osobiście 

poleconych po obydwu stronach drzewa 
binarnego

WELLU

M

50 €

Osiągany średni dochód 
miesięczny po awansie 
na rangę̨*

M

3%

3%

*Osiągany dochód miesięczny wynika z odpowiedniej budowy struktury 



Manager+

WELLU

Podstawowe korzyści:
• rabat 30%
• dochód pasywny z 2 generacji (3%)
• przesyłka gratis

Jak uzyskać rangę?
• min. 2 aktywnych BP osobiście poleconych, 

po obydwu stronach drzewa binarnego
• całkowity obrót z 4 tygodni 

(I, II, III + bieżący) 350 P

M+

125 €

Osiągany średni dochód 
miesięczny po awansie 
na rangę̨*

M+

3%

3%

*Osiągany dochód miesięczny wynika z odpowiedniej budowy struktury 



Team Manager

WELLU

Podstawowe korzyści:
• rabat 30%
• dochód pasywny 
• przesyłka gratis

Jak uzyskać rangę?
• min. 2 aktywnych BP osobiście poleconych, 

po obydwu stronach drzewa binarnego
• całkowity obrót z 4 tygodni  1000 P
• obrót boczny 300 P

Osiągany średni dochód 
miesięczny po awansie 
na rangę̨*

TM

200 €

TM

8%

8%

7%

*Osiągany dochód miesięczny wynika z odpowiedniej budowy struktury 



Leader

WELLU

Podstawowe korzyści:
• rabat 30%
• dochód pasywny
• przesyłka gratis
• wsparcie indywidualnych akcji
• Europejskie Wakacje z WellU (kwalifikacja 10/13)
• indywidualny coaching umiejętności liderskich

Jak uzyskać rangę?
• min. 2 aktywnych BP osobiście poleconych, 

po obydwu stronach drzewa binarnego
• obrót z 4 tygodni  3000 P
• obrót boczny 1 000 P

L

650 €

Osiągany średni dochód 
miesięczny po awansie 
na rangę̨*

L

8%

8%

7%

3%

*Osiągany dochód miesięczny wynika z odpowiedniej budowy struktury 



Leader+

WELLU

Podstawowe korzyści:
• rabat 30%
• dochód pasywny
• przesyłka gratis
• wsparcie indywidualnych akcji rekrutacyjnych
• indywidualny coaching umiejętności liderskich
• Program Premium WellU
• Autoprogram WellU (kwalifikacja 10/13) 

– BMW 1 / Audi A3

Jak uzyskać rangę?
• min. 2 aktywnych BP osobiście poleconych, 

po obydwu stronach drzewa binarnego
• całkowity obrót z 4 tygodni  6 000 P
• obrót boczny 2 500 P

L+

1 000 €

Osiągany średni dochód 
miesięczny po awansie 
na rangę̨*

L+

9%

9%

8%

5%

3%

*Osiągany dochód miesięczny wynika z odpowiedniej budowy struktury 



Zmiany w 2023:
• dwa modele Autoprogramu WellU 

– obecny oraz drugi –
Autoprogram WellLease

• dopłata do wyższego modelu dla 
chętnych 

Autoprogram WellU
tylko pozytywne wrażenia z jazdy

• od rangi Leader+ do Vice Director 
– BMW 1  / Audi A3, wartość 500 €

• ranga Director – BMW 3, wartość 900 €
• ranga Vice President – BMW X4, wartość 

1200 €
• ranga President – BMW X6, wartość 1700 €
• ranga International President

indywidualny program o wartości 2000 € 



Vice Director

WELLU

Podstawowe korzyści:
• rabat 30%
• dochód pasywny
• przesyłka gratis
• wsparcie indywidualnych akcji rekrutacyjnych 
• indywidualny coaching umiejętności liderskich
• Program Premium WellU
• Autoprogram WellU (10/13) – BMW 1 / Audi 3
• Wakacje Marzeń z WellU (10/13)
• Rada Dyrektorów (10/13)

Jak uzyskać rangę?
• min. 2 aktywnych BP osobiście poleconych,

po obydwu stronach drzewa binarnego
• obrót z 4 tygodni  8 000 P
• obrót boku 3 500 P

VD

1 400 €

Osiągany średni dochód 
miesięczny po awansie 
na rangę̨*

VD

9%

9%

8%

5%

3%

2%

*Osiągany dochód miesięczny wynika z odpowiedniej budowy struktury 



Director

WELLU

Podstawowe korzyści:
• rabat 30%
• dochód pasywny
• przesyłka gratis
• wsparcie indywidualnych akcji rekrutacyjnych
• indywidualny coaching umiejętności liderskich
• Program Premium WellU
• Autoprogram WellU (20/26) – BMW 3
• Wakacje Marzeń z WellU (10/13)
• Rada Dyrektorów (10/13)

Jak uzyskać rangę?
• min. 2 aktywnych BP osobiście poleconych, po obydwu 

stronach drzewa binarnego
• całkowity obrót z 4 tygodni  15 000 P
• obrót boku 5000 P

D

2 200 €

Osiągany średni dochód 
miesięczny po awansie 
na rangę̨*

D

9%

9%

8%

5%

3%

2%

1%

*Osiągany dochód miesięczny wynika z odpowiedniej budowy struktury 



Vice President

WELLU

Podstawowe korzyści:
• rabat 30%
• dochód pasywny
• przesyłka gratis
• wsparcie indywidualnych akcji rekrutacyjnych 
• indywidualny coaching umiejętności liderskich
• Program Premium WellU
• Autoprogram WellU (20/26) – BMW X4
• Wakacje Marzeń z WellU (10/13)
• Rada Dyrektorów (10/13)
• Program Złota Jesień (40/50)

Jak uzyskać rangę?
• min. 2 aktywnych BP osobiście poleconych, po obydwu 

stronach drzewa binarnego
• obrót z 4 tygodni  30 000 P
• obrót boku 10 000 P
*Osiągany dochód miesięczny wynika z odpowiedniej budowy struktury 

VP

4 400 €

Osiągany średni dochód 
miesięczny po awansie 
na rangę̨*

VP

9%

9%

8%

7%

3%

3%

2%

1%



President

WELLU

Podstawowe korzyści:
• rabat 30%
• dochód pasywny
• przesyłka gratis
• wsparcie indywidualnych akcji rekrutacyjnych
• indywidualny coaching umiejętności liderskich
• Program Premium WellU
• Autoprogram WellU (20/26) – BMW X6
• Wakacje Marzeń z WellU (10/13)
• Rada Dyrektorów (10/13)
• Program Złota Jesień (40/50)
• Rada Nadzorcza WellU

Jak uzyskać rangę?
• min. 2 aktywnych BP osobiście poleconych, po obydwu 

stronach drzewa binarnego
• całkowity obrót z 4 tygodni  80 000 P
• obrót boku 25 000 P

*Osiągany dochód miesięczny wynika z odpowiedniej budowy struktury 

P

11 300 €

Osiągany średni dochód 
miesięczny po awansie 
na rangę̨*

P

10%

9%

8%

7%

4%

5%

5%

2%



International President

WELLU

Podstawowe korzyści:
• rabat 30%
• dochód pasywny
• przesyłka gratis
• wsparcie indywidualnych akcji rekrutacyjnych
• indywidualny coaching umiejętności liderskich
• Program Premium WellU
• Autoprogram WellU (20/26) – BMW individual
• Wakacje Marzeń z WellU (10/13)
• Rada Dyrektorów (10/13)
• Program Złota Jesień (40/50)
• Rada Nadzorcza WellU
• Program Wspólnik WellU

Jak uzyskać rangę?
• min. 2 aktywnych BP osobiście poleconych, po obydwu 

stronach drzewa binarnego
• obrót z 4 tygodni  150 000 P
• obrót boku 60 000 P

*Osiągany dochód miesięczny wynika z odpowiedniej budowy struktury 

IP

20 000 €

Osiągany średni dochód 
miesięczny po awansie 
na rangę̨*

IP

10%

9%

8%

7%

5%

5%

5%

5%

1%



ŚCIEŻKA KARIERY 
WELLU 2023
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