
Bendradarbiavimas su Greenwalk Kompanija 
 

Statusų vadovas. 
 
 
 
 Veikiant kartu ir bendradarbiaujant su Greenwalk Kompanija randasi: 
 
Galimybės be įsipareigojimų – vieniems, 

ir 
Galimybės, Teisės bei Pareigos – kitiems. 

 
 
 
Tai, kuriai ţmonių grupei jūs priskiriami – pirmajai ar antrajai, – priklauso nuo to, kurį 
statusą pasirinkote. 
 
Išvardykime statusus. Iš viso jų penki:  
 
1. Anoniminis Klientas  
2. Klientas  
3. VIP Klientas  
4. Konsultantas 
5. Partneris  
 
 

Pradėkime nuo pirmosios grupės – čia kiekvienas žmogus turi tik galimybes ir jokių 
įsipareigojimų. Šiai grupei priklauso dauguma statusų: trys iš penkerių. Tai pirmi trys 
pateikto sąrašo numeriai. Pakomentuokime plačiau. 

 
Dėmesio! Punktai, pažymėti žvaigždute (*), įsigalioja jų įgyvendinimo metu. 

 
 
 
1. Anoniminis Klientas  
 
Tai: 
Ţmogus, kuris, paspaudęs vieno iš registruotų bet kurio statuso vartotojų atsiųstą 
elektroninę nuorodą ir radęs Greenwalk Kompanijos internetinę parduotuvę, nurodė tik 
savo elektroninio pašto adresą ir sugalvojo slaptaţodį. Tokiu atveju jis priskiriamas būtent į 
persiuntusio šią nuorodą ţmogaus grupę. 
 
 
Jo galimybės: 
 
Įsigyti Greenwalk Kompanijos produkcijos, pristatomos į namus. 

Pasinaudoti nemokamu pristatymu į Baltijos šalis bei bet kurią kitą valstybę, kurioje yra 
Greenwalk Kompanijos sandėlių, uţsakant produktų, kurių kaina ne maţesnė nei 100 eurų. 



* Visiškai nemokamai naudotis specialiai jam internete sukurta asmenine erdve Greenwalk 
Portale. 

* Pageidaujant matyti savo asmeninėje erdvėje uţsakymų istoriją ir jų statusą: apmokėta, 
pristatyta ir panašiai. Naudotis Kompanijos akcijomis ir reklaminiais gaminiais. 

* Rekomenduoti Greenwalk internetinę parduotuvę savo auditorijai, nemokamai 
naudojantis specialiai sukurta elektroninių nuorodų sistema. Pageidaujant gauti 
Kompanijos pranešimus apie siūlomas akcijas, nuolaidas, dovanas. 

* Naudotis Greenwalk Kompanijos Informaciniais resursais apie produktus: „Company’s 
Products Knowledge Base”. 

* Susipaţinti su Greenwalk Kompanijos atstovybe ir medţiaga, siūloma programose 
Twitter, Facebook, YouTube. 

 

 

2. Klientas  
 
Tai: 

Ţmogus, kuris, paspaudęs vieno iš registruotų bet kurio statuso vartotojų atsiųstą specialią 
elektroninę nuorodą ir apsilankęs Greenwalk Kompanijos internetinėje parduotuvėje arba 
specialiame registracijos puslapyje, nurodė tam tikrus savo duomenis (elektroninio pašto 
adresą, vardą, valstybę) ir sugalvojo slaptaţodį. Tokiu atveju jis priskiriamas būtent į 
persiuntusio šią nuorodą ţmogaus grupę. 

 

Jo galimybės: 

Įsigyti Greenwalk Kompanijos produkcijos, pristatomos į namus. 

Pasinaudoti nemokamu pristatymu į Baltijos šalis bei bet kurią kitą valstybę, kurioje yra 
Greenwalk Kompanijos sandėlių, uţsakant produktų, kurių kaina ne maţesnė nei 100 eurų. 

* Visiškai nemokamai naudotis specialiai jam internete sukurta asmenine erdve Greenwalk 
Portale. 

* Pageidaujant matyti savo asmeninėje erdvėje uţsakymų istoriją ir jų statusą: apmokėta, 
pristatyta ir panašiai. Naudotis Kompanijos akcijomis ir reklaminiais gaminiais. 

* Rekomenduoti Greenwalk internetinę parduotuvę savo auditorijai, nemokamai 
naudojantis specialiai sukurta elektroninių nuorodų sistema. 

* Pageidaujant matyti savo asmeninėje erdvėje jo elektronine nuoroda pasinaudojusių ir 
registruotų Klientų, Anoniminių Klientų bei VIP Klientų sąrašą (žr. toliau). 

* Pageidaujant matyti savo asmeninėje erdvėje jo referalų (Klientų, Anoniminių Klientų ir 
VIP Klientų) atliktų pirkimų sąrašą. 

Gauti bonusų uţ jo referalų, turinčių Kliento, Anoniminio Kliento arba VIP Kliento statusą, 
pirmąjį ir vėlesnius pirkinius. 

Bet kuriuo metu perkant gaminių Greenwalk Kompanijos internetinėje parduotuvėje 
naudotis uţdirbtu bonusu. 



* Pageidaujant bet kuriuo metu matyti savo asmeninėje erdvėje bonuso sąskaitos likutį. 
Pageidaujant gauti Kompanijos pranešimus apie siūlomas akcijas, nuolaidas, dovanas. 

* Naudotis Greenwalk Kompanijos Informaciniais resursais apie produktus: „Company’s 
Products Knowledge Base”. 

* Susipaţinti su Greenwalk Kompanijos atstovybe ir medţiaga, siūloma programose 
Twitter, Facebook, YouTube. 

 

 

3. VIP Klientas  
 
Tai: 

toks Klientas, kurio pirkimų suma nuo 2011 metų geguţės 1 dienos pasiekė 500 eurų. 

 

Jo galimybės: 

Įsigyti Greenwalk Kompanijos produkcijos, pristatomos į namus. 

Pasinaudoti nemokamu pristatymu į Baltijos šalis bei bet kurią kitą valstybę, kurioje yra 
Greenwalk Kompanijos sandėlių, uţsakant produktų, kurių kaina ne maţesnė nei 100 eurų. 

Bet kada pasinaudoti nuolat taikoma 10 % nuolaida visiems produktams (išskyrus akcijas) 
Greenwalk Kompanijos internetinėje parduotuvėje. 

* Visiškai nemokamai naudotis specialiai jam internete sukurta asmenine erdve Greenwalk 
Portale. 

* Pageidaujant matyti savo asmeninėje erdvėje uţsakymų istoriją ir jų statusą: apmokėta, 
pristatyta ir panašiai. Naudotis Kompanijos akcijomis ir reklaminiais gaminiais. 

* Rekomenduoti Greenwalk internetinę parduotuvę savo auditorijai, nemokamai 
naudojantis specialiai sukurta elektroninių nuorodų sistema. 

* Pageidaujant matyti savo asmeninėje erdvėje jo elektronine nuoroda pasinaudojusių ir 
registruotų Klientų, Anoniminių Klientų bei VIP Klientų sąrašą. 

* Pageidaujant matyti savo asmeninėje erdvėje jo referalų (Klientų, Anoniminių Klientų ir 
VIP Klientų) atliktų pirkimų sąrašą. 

Gauti papildomų bonusų uţ jo referalų, turinčių Kliento, Anoniminio Kliento arba VIP Kliento 
statusą, pirmąjį ir vėlesnius pirkinius. 

Bet kuriuo metu perkant gaminių Greenwalk Kompanijos internetinėje parduotuvėje 
naudotis uţdirbtu bonusu. 

* Pageidaujant bet kuriuo metu matyti savo asmeninėje erdvėje bonuso sąskaitos likutį. 

Pageidaujant gauti Kompanijos pranešimus apie siūlomas akcijas, nuolaidas, dovanas. 

* Susirašinėti su Greenwalk Kompanija per savo asmeninę erdvę ir gauti atsakymus į 
klausimus. 



* Naudotis Greenwalk Kompanijos Informaciniais resursais apie produktus: „Company’s 
Products Knowledge Base”. 

* Susipaţinti su Greenwalk Kompanijos atstovybe ir medţiaga, siūloma programose 
Twitter, Facebook, YouTube. 

Taigi, aprašėme visus statusus, kuriuos įgiję ţmonės neturi jokių įsipareigojimų Greenwalk 
Kompanijos atţvilgiu. 

Antroji (mažesnė) grupė – žmonės, turintys ne tik itin daug galimybių bei teisių, bet ir tam 
tikras pareigas. Čia įeina du statusai, tai - Konsultantas ir Partneris. 

 

Išsiaiškinkime tiksliau. 

Dėmesio! Kaip jau minėta, punktai, pažymėti žvaigždute (*), įsigalioja jų įgyvendinimo 
metu. 

 

 

4. Konsultantas  
 
Tai: 

Fizinis arba Juridinis Asmuo, pasirinkęs šį Statusą, patvirtinęs savo tapatumą ir pasirašęs 
atitinkamą Susitarimą su Kompanija Greenwalk. 

 

Jo galimybės: 

Įsigyti Greenwalk Kompanijos produkcijos, pristatomos į namus. 

Naudotis nuolat Konsultantams taikoma nuolaidų programa visiems produktams (išskyrus 
akcijas) Greenwalk Kompanijos internetinėje parduotuvėje. 

Naudotis nemokamu pristatymu pirmiesiems 2 uţsakymams kiekvieną mėnesį (minimali 
Konsultanto pirkimo suma 65 Eur). 

Konsultantai, uţsiregistravę iki 2011 m. balandţio 30d. (imtinai) naudojasi privilegija 
apmokėti pirkinius per 5 darbo dienas po sąskaitos išrašymo. 

Visiškai nemokamai naudotis specialiai jam internete sukurta asmenine erdve Greenwalk 
Portale. 

* Pageidaujant matyti savo asmeninėje erdvėje uţsakymų istoriją ir jų statusą: apmokėta, 
pristatyta ir panašiai. Naudotis Kompanijos akcijomis ir reklaminiais gaminiais. 

* Rekomenduoti Greenwalk internetinę parduotuvę savo auditorijai, nemokamai 
naudojantis specialiai sukurta elektroninių nuorodų sistema. 

* Pageidaujant matyti savo asmeninėje erdvėje jo elektronine nuoroda pasinaudojusių ir 
registruotų Klientų, Anoniminių Klientų bei VIP Klientų sąrašą. 

* Pageidaujant matyti savo asmeninėje erdvėje jo referalų (Klientų, Anoniminių Klientų ir 
VIP Klientų) atliktų pirkimų sąrašą. 



Gauti papildomų taškų uţ jo tiesioginių referalų, turinčių Kliento, Anoniminio Kliento arba 
VIP Kliento statusą, pirmąjį ir vėlesnius pirkinius. 

Bet kuriuo metu naudotis uţdirbtu bonusu: perkant produktų Greenwalk Kompanijos 
internetinėje parduotuvėje, pervedant jį į asmeninę banko sąskaitą. 

Atsiţvelgiant į gyvenamosios šalies įstatymus pardavinėti produkciją, įsigytą Greenwalk 
Kompanijos internetinėje parduotuvėje, savo neregistruotiems Klientams Greenwalk 
Kompanijos nustatytomis kainomis. 

Dalyvauti Greenwalk Kompanijos organizuojamose prekybinėse akcijose. 

Pageidaujant bet kuriuo metu matyti savo asmeninėje erdvėje bonuso sąskaitos likutį. 

Pageidaujant gauti Kompanijos pranešimus apie siūlomas akcijas, nuolaidas, dovanas. 

Tapti Birthday Club nariu ir gauti Kompanijos teikiamas dovanas (nuolaidų pavidalu)gimimo 
dienos proga. 

* Susirašinėti su Greenwalk Kompanija per savo asmeninę erdvę ir gauti atsakymus į 
klausimus. 

* Naudotis Greenwalk Kompanijos Informaciniais resursais apie produktus: „Company’s 
Products Knowledge Base”. 

* Susipaţinti su Greenwalk Kompanijos atstovybe ir medţiaga, siūloma programose 
Twitter, Facebook, YouTube. 

 

Jo pareigos:  

Dalyvauti Greenwalk Kompanijos organizuojamuose Konsultantų apmokymuose.  
 
 

 

5. Partneris  
 
Tai: 
 
Fizinis arba Juridinis asmuo, pasirinkęs šį statusą, patvirtinęs savo tapatumą ir pasirašęs 
Susitarimą dėl Partnerystės su Greenwalk Kompanija. 
 
Jo galimybės:  
 
Įsigyti Greenwalk Kompanijos produkcijos, pristatomos į namus. 

Naudotis nuolat Partneriams taikoma nuolaidų programa visiems produktams (išskyrus 
akcijas) Greenwalk Kompanijos internetinėje parduotuvėje. 

Naudotis nemokamu pristatymu pirmiesiems 2 uţsakymams kiekvieną mėnesį 
(uţsakymams, kurių apyvarta atitinka 40 GV). 

Naudotis specialiai jam sukurtu virtualiu biuru Greenwalk Portale. 



* Pageidaujant matyti savo virtualiame biure uţsakymų istoriją ir jų statusą: apmokėta, 
pristatyta ir panašiai. Naudotis Kompanijos akcijomis ir reklaminiais gaminiais. 

* Rekomenduoti Greenwalk internetinę parduotuvę savo auditorijai, nemokamai 
naudojantis specialiai sukurta elektroninių nuorodų sistema. 

Rekomenduoti Greenwalk Kompanijai tam tikrus ţmones iš savo auditorijos, tiek 
naudojančius Kompanijos produkciją, tiek nesusipaţinusius su ja, kaip lygiaverčius verslo 
Partnerius įtraukiant juos į jo Organizacijos pirmąją liniją, (*) taip pat ir per specialiai 
sukurtą elektroninių nuorodų sistemą. 

* Pageidaujant matyti savo virtualiame biure jo elektronine nuoroda pasinaudojusių ir 
registruotų Klientų, Anoniminių Klientų, VIP Klientų bei Partnerių sąrašą. 

* Pageidaujant matyti savo virtualiame biure jo Organizacijos Klientų, Anoniminių Klientų, 
VIP Klientų bei Partnerių, esančių ţemiau pirmosios linijos, sąrašą. 

* Pageidaujant matyti savo virtualiame biure jo referalų (Klientų, Anoniminių Klientų, VIP 
Klientų, Konsultantų ir Partnerių) atliktų pirkinių sąrašą. 

Gauti bonusų uţ jo Organizacijos Klientų, Anoniminių Klientų, VIP Klientų, Konsultantų ir 
Partnerių pirmąjį ir tolimesnius pirkinius, priklausomai nuo jo Kvalifikacijos ir remiantis 
Greenwalk Kompanijos Partneriams taikomu Kompensacijų Planu. 

Bet kuriuo metu naudotis bonusu perkant produkciją Greenwalk Kompanijos internetinėje 
parduotuvėje, pervedant jį į asmeninę banko sąskaitą ir kitais Greenwalk Kompanijoje 
galimais tikslais pagal pasirinkimą ir be apribojimų. 

Atsiţvelgiant į gyvenamosios šalies įstatymus pardavinėti produkciją, įsigytą Greenwalk 
Kompanijos internetinėje parduotuvėje, savo neregistruotiems Klientams Greenwalk 
Kompanijos nustatytomis kainomis. 

Dalyvauti Greenwalk Kompanijos organizuojamose prekybinėse akcijose. 

Pageidaujant bet kuriuo metu matyti savo virtualiame biure bonuso sąskaitos likutį. 

* Bet kuriuo metu uţsisakyti savo pajamų bei pirkimkų ir savo Organizacijos narių statusų 
bei Kvalifikacijų statistiką savo virtualiame biure. 

Pageidaujant gauti Kompanijos pranešimus apie siūlomas akcijas, nuolaidas, dovanas. 

Tapti Birthday Club nariu ir gauti Kompanijos teikiamas dovanas (nuolaidų pavidalu) 
gimimo dienos proga. 

* Susirašinėti su Greenwalk Kompanija per savo asmeninę erdvę ir gauti atsakymus į 
klausimus. 

* Naudotis Greenwalk Kompanijos Informaciniais resursais apie produktus: „Company’s 
Products Knowledge Base”.  

* Naudotis Greenwalk Kompanijos Informaciniais resursais apie verslą: „Company’s 
Business Knowledge Base”. 

Dalyvauti Atviruose Klubuose ir kitokiose produkcijos prezentacijose ir pasinaudoti jų 
gamintojų Konsultacijomis. 

Dalyvauti Uţdaruose Klubuose, Seminaruose ir Profesiniuose Apmokymuose, siūlomuose 
kuriamos Greenwalk Akademijos. 



Gauti profesinę pagalbą ir paramą kuriant bei vystant savo verslą tiek vietiniu, tiek 
tarptautiniu mastu. 

* Susipaţinti su Greenwalk Kompanijos atstovybe ir medţiaga, siūloma programose 
Twitter, Facebook, YouTube. 

Priklausomai nuo Kvalifikacijos dalyvauti Kompanijos sprendimų priėmimo procese: tapti 
jos administracinės tarybos nariu ir dalyvauti vystant tarptautinės plėtros strategijas. 

Kartu su Greenwalk Kompanija dalyvauti (priklausomai nuo Kvalifikacijos) tarptautinėse 
lavinimo bei investicijų programose. 

 

Jo pareigos:  

 Jausti atsakomybę formuojant, apmokant bei vystant savo Komandą.  
 

 Operatyviai skleisti informaciją, suteiktą Kompanijos ir aukštesniųjų Informacinių 
Partnerių (iP), į savo aplinką, o per ją – į savo Organizaciją.  

 

 Įsisavinti ir perduoti savo aplinkai darbo su ţmonėmis įgūdţius, suteikti pagalbą 
profesinių apmokymų srityje.  

 

 Savo veikloje vadovautis Greenwalk Kompanijoje nustatytomis taisyklėmis bei 
principais ir atitinkamos šalies įstatymais bei normomis.  

 

 Palaikyti Greenwalk Kompanijos reputaciją, laikytis etinių normų ir tradicijų, 
susiformavusių Kompanijoje.  

 

 Naudotis Greenwalk sistemoje sukurta struktūra tik Greenwalk Kompanijos 
pasiūlymų platinimui.  

 

 Kiekvieno Aktyvumo Laikotarpio (mėnesio) metu būti Aktyviam arba asmeniškai 
perkant produkciją, kurios suminis GV skaičius palaiko Astatusą, arba per visų 
tiesioginių registruotų Klientų ir VIP Klientų atitinkamos sumos pirkinius, arba taikant 
abu variantus.  

 
Partneriui nevykdant paskutiniosios sąlygos: Partneriui nesant Aktyviam 5 Aktyvumo 
Laikotarpius (mėnesius) iš eilės arba 6 Aktyvumo Laikotarpius (mėnesius) per vienus 
kalendorinius metus apskaitos ir statistikos sistema pakeičia jo statusą į Kliento (ţr. punktą 
2), jei jo pirkinių suma nuo 2011 metų geguţės 1 dienos nesiekia 500 eurų, arba į VIP 
Kliento statusą (ţr. punktą 3), jei ši suma siekia arba viršija 500 eurų. 
 
Tokiu atveju visa jo Partnerių ir jų Klientų, VIP Klientų, Anoniminių Klientų ir Konsultantų 
struktūra tampa jo aukštesniojo Informacinio Partnerio (iP) struktūra, o visa jo Klientų, VIP 
Klientų ir Anoniminių Klientų struktūra tebepriklauso jam. 
 
Etinių normų paţeidimo atvejai gali būti svarstomi Greenwalk Kompanijos Etikos Tarybos. 
 



Šio vadovo tikslas – suteikti informaciją apie statusus ir atitinkamas Galimybes, Teises bei 
Pareigas. 
 
Ţmogus, papasakojęs jums apie Kompaniją, atsakys į jūsų klausimus. Ir net jei jis pats dar 
neţino visų atsakymų, jis tikrai paţįsta kitą ţmogų, suteikusį jam informaciją, ir ţino, kur 
gauti papildomų ţinių. 
 
Labai svarbu (!): norėdami kuo daugiau išmokti ir paţengti į priekį naudokitės kiekviena 
informacinių ir apmokymų renginių – didelių ar maţų, organizuojamų Kompanijos ar Jūsų 
Lyderių – proga. 
 
 
Pagarbiai 
Greenwalk Kompanijos Administracija 


