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Kompānijas Greenwalk Partnerības Varianti 
 
 
 
 
 

 
1. Anonīms Klients 

Cilvēks, kurš piekritis uzaicinājumam reģistrēties Greenwalk internetveikalā, reģistrējot 
tikai tos datus, kas nepieciešami sūtījuma saņemšanai (e-pasts, parole, piegādes 
adrese) 

Iespējas: 

Iegādāties kompānijas Greenwalk produktus ar piegādi norādītajā adresē. 

Izmantot bezmaksas piegādi Baltijas valstīs vai valstīs, kurās ir Greenwalk noliktava, ja 
pasūtījuma apjoms pārsniedz 100 EUR.  

Piedalīties Greenwalk akcijās un Iepazīšanas pasākumos 

* Izmantot bez maksas Personīgo vietni Greenwalk portālā, sekot līdz pasūtījumu 
vēsturei un statusam 

* Izmantot bez maksas ziņu izsūtīšanas sistēmu savu adresātu informēšanai par 
aktivitātēm Greenwalk internetveikalā esošajiem Klientiem, kā arī nosūtīt uzaicinājuma 
formu jauniem.  

Saņemt no Kompānijas Greenwalk informāciju par akcijām, atlaidēm, dāvanām. 

* Izmantot Kompānijas Greenwalk informācijas resursus par produktiem: «Company’s 
Products Knowledge Base». 

* Iepazīties ar Kompānijas Greenwalk materiāliem vietnēs Twitter, Facebook, YouTube. 

 

2. Klients 

Cilvēks, kurš piekritis uzaicinājumam reģistrēties Greenwalk internetveikalā, reģistrējot 
datus, kas nepieciešami sūtījuma saņemšanai (e-pasts, parole, piegādes adrese), kā arī 
datus, kas nepieciešami dalībai dažāda veida sadarbībā. 

Iespējas: 

Iegādāties kompānijas Greenwalk produktus ar piegādi norādītajā adresē. 

Izmantot bezmaksas piegādi Baltijas valstīs vai valstīs, kurās ir Greenwalk noliktava, ja 
pasūtījuma apjoms pārsniedz 100 EUR.  

Piedalīties Greenwalk akcijās un Iepazīšanas pasākumos 
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* Izmantot bez maksas Personīgo vietni Greenwalk portālā, sekot līdz pasūtījumu 
vēsturei un statusam 

* Izmantot bez maksas ziņu izsūtīšanas sistēmu savu adresātu informēšanai par 
aktivitātēm Greenwalk internetveikalā esošajiem Klientiem, kā arī nosūtīt uzaicinājuma 
formu jauniem.  

* Personīgajā vietnē sekot savu Anonīmo Klientu, Klientu un VIP Klientu reģistrācijai. 

* Personīgajā vietnē sekot savu Anonīmo Klientu, Klientu un VIP Klientu pirkumu 
apjomiem.  

Saņemt bonusa punktus par savu Anonīmo Klientu, Klientu un VIP Klientu pirmo un 
sekojošajiem pirkumiem. 

Izmantot sakrātos bonusa punktus produktu iegādei Greenwalk internetveikalā.  

* Personīgajā vietnē sekot uzkrāto bonusa punktu daudzumam. 

Saņemt no Kompānijas Greenwalk informāciju par akcijām, atlaidēm, dāvanām. 

* Izmantot Kompānijas Greenwalk informācijas resursus par produktiem: «Company’s 
Products Knowledge Base». 

* Iepazīties ar Kompānijas Greenwalk materiāliem vietnēs Twitter, Facebook, YouTube. 

 

3. VIP Klients. 

VIP Klients ir Klients, kurš visā sadarbības periodā iegādājies Greenwalk produktus par 
500 EUR un vairāk. 

 

Iespējas: 

Iegādāties kompānijas Greenwalk produktus ar piegādi norādītajā adresē. 

Izmantot bezmaksas piegādi Baltijas valstīs vai valstīs, kurās ir Greenwalk noliktava, ja 
pasūtījuma apjoms pārsniedz 100 EUR.  

Izmantot pastāvīgu atlaidi 10% visiem produktiem (izņemot akcijas) Kompānijas 
Greenwalk internetveikalā. 

Piedalīties Greenwalk akcijās un Iepazīšanas pasākumos 

* Izmantot bez maksas Personīgo vietni Greenwalk portālā, sekot līdz pasūtījumu 
vēsturei un statusam 

* Izmantot bez maksas ziņu izsūtīšanas sistēmu savu adresātu informēšanai par 
aktivitātēm Greenwalk internetveikalā esošajiem Klientiem, kā arī nosūtīt uzaicinājuma 
formu jauniem.  

* Personīgajā vietnē sekot savu Anonīmo Klientu, Klientu un VIP Klientu reģistrācijai. 

* Personīgajā vietnē sekot savu Anonīmo Klientu, Klientu un VIP Klientu pirkumu 
apjomiem.  
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Saņemt bonusa punktus par savu Anonīmo Klientu, Klientu un VIP Klientu pirmo un 
sekojošajiem pirkumiem. 

Izmantot sakrātos bonusa punktus produktu iegādei Greenwalk internetveikalā.  

* Personīgajā vietnē sekot uzkrāto bonusa punktu daudzumam. 

Saņemt no Kompānijas Greenwalk informāciju par akcijām, atlaidēm, dāvanām. 

* Personīgajā vietnē uzdot jautājumus Kompēnijai Greenwalk un saņemt atbildes. 

* Izmantot Kompānijas Greenwalk informācijas resursus par produktiem: «Company’s 
Products Knowledge Base». 

* Iepazīties ar Kompānijas Greenwalk materiāliem vietnēs Twitter, Facebook, YouTube. 

 

4. Greenwalk konsultants 
 

Fiziska vai juridiska persona, kas apliecinājusi savu identitāti un piekritusi Partnerības 
noteikumiem ar Kompāniju Greenwalk. 

Iespējas: 

Iegādāties kompānijas Greenwalk produktus ar piegādi norādītajā adresē. 

Divas reizes kalendārajā mēnesī izmantot bezmaksas piegādi Baltijas valstīs vai valstīs, 
kurās ir Greenwalk noliktava, ja pasūtījuma apjoms pārsniedz 65 EUR.  

Izmantot speciālu, pastāvīgu Konsultanta atlaidi visiem produktiem (izņemot akcijas) 
Kompānijas Greenwalk internetveikalā. 

Piedalīties Greenwalk akcijās un Iepazīšanas pasākumos 

* Izmantot bez maksas Personīgo ofisu Greenwalk portālā, sekot līdz pasūtījumu 
vēsturei un statusam 

* Izmantot bez maksas ziņu izsūtīšanas sistēmu savu adresātu informēšanai par 
aktivitātēm Greenwalk internetveikalā esošajiem Klientiem, kā arī nosūtīt uzaicinājuma 
formu jauniem. 

* Personīgajā ofisā sekot savu Anonīmo Klientu, Klientu, VIP Klientu reģistrācijai. 

* Personīgajā ofisā sekot savu Anonīmo Klientu, Klientu, VIP Klientu reģistrācijai, kuri 
atrodas tālāk par pirmo līniju (*). 

* Personīgajā ofisā sekot savas Organizācijas Anonīmo Klientu, Klientu, VIP Klientu 
pirkumu apjomiem.  

Saskaņā ar Kompānijas Greenwalk Kompensācijas plānu, saņemt bonusa punktus par 
Anonīmo Klientu, Klientu, VIP Klientu pirmo un sekojošajiem pirkumiem, kurus klienti 
veikuši Greenwalk internetveikalā pamatojoties uz Konsultanta personīgo ieteikumu. 

Izmantot sakrātos bonusa punktus produktu iegādei Greenwalk internetveikalā  vai 
konvertācijai uz bankas kontu. 
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Kompānijas Greenwalk internetveikalā iegādāto produkciju realizēt tālāk saviem 
nereģistrētajiem klientiem saskaņā ar Kompānijas Greenwalk noteiktajām cenām, 
ievērojot tās valsts likumdošanu, kurā realizācija notiek. 

Piedalīties Kompānijas Greenwalk organizētajās tirdzniecības akcijās. 

* Personīgajā ofisā sekot uzkrāto bonusa punktu daudzumam. 

* Personīgajā ofisā pasūtīt savu ienākumu, savu un savas Organizācijas pirkumu, 
statusu. 

Saņemt no Kompānijas Greenwalk informāciju par akcijām, atlaidēm, dāvanām. 

Piedalīties „Birthday Club” un saņemt dāvanas no Kompānijas Greenwalk savā 
dzimšanas dienā. 

* Personīgajā ofisā uzdot jautājumus Kompānijai Greenwalk un saņemt atbildes. 

* Izmantot Kompānijas Greenwalk informācijas resursus par produktiem: «Company’s 
Products Knowledge Base». 

Piedalīties Atklātajos Klubos un cita veida produktu prezentācijās, kā arī saņemt 
produktu ražotāju konsultācijas. 

* Iepazīties ar Kompānijas Greenwalk materiāliem vietnēs Twitter, Facebook, YouTube. 

Pienākumi: 

• Savā darbībā ievērot Kompānijas Greenwalk principus un noteikumus, kā arī 
atbilstošās valsts likumdošanu. 

• Ievērot Kompānijas Greenwalk tradīcijas un ētiskās normas, kā arī uzturēt 
Greenwalk reputāciju. 

• Apmeklēt Greenwalk organizētās Konsultantu apmācības. 

 

 

5. Partneris 
 

Fiziska vai juridiska persona, kas apliecinājusi savu identitāti un piekritusi Partnerības 
noteikumiem ar Kompāniju Greenwalk. 

Iespējas: 

Iegādāties kompānijas Greenwalk produktus ar piegādi norādītajā adresē. 

Izmantot bezmaksas piegādi Baltijas valstīs vai valstīs, kurās ir Greenwalk noliktava, ja 
pasūtījuma apjoms pārsniedz 40 GV.  

Izmantot speciālu, pastāvīgu Partnera atlaidi visiem produktiem (izņemot akcijas) 
Kompānijas Greenwalk internetveikalā. 

Piedalīties Greenwalk akcijās un Iepazīšanas pasākumos 
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* Izmantot bez maksas Personīgo ofisu Greenwalk portālā, sekot līdz pasūtījumu 
vēsturei un statusam 

* Izmantot bez maksas ziņu izsūtīšanas sistēmu savu adresātu informēšanai par 
aktivitātēm Greenwalk internetveikalā esošajiem Klientiem, kā arī nosūtīt uzaicinājuma 
formu jauniem. 

Izmantot bez maksas ziņu izsūtīšanas sistēmu jaunu Partneru (gan jau esošiem 
sadarbībā ar Greenwalk citā statusā, gan vēl nē) iesaistīšanai savā Greenwalk partneru 
grupā pirmajā līnijā (*). 

 

* Personīgajā ofisā sekot savu Anonīmo Klientu, Klientu, VIP Klientu, Konsultantu un 
Partneru reģistrācijai. 

* Personīgajā ofisā sekot savu Anonīmo Klientu, Klientu, VIP Klientu, Konsultantu un 
Partneru reģistrācijai, kuri atrodas tālāk par pirmo līniju (*). 

* Personīgajā ofisā sekot savas Organizācijas Anonīmo Klientu, Klientu, VIP Klientu, 
Konsultantu un Partneru pirkumu apjomiem.  

Saņemt bonusa punktus par savas Organizācijas Anonīmo Klientu, Klientu, VIP Klientu, 
Konsultantu un Partneru pirmo un sekojošajiem pirkumiem, atkarībā no paša 
kvalifikācijas un saskaņā ar Kompānijas Greenwalk un Partneru sadarbības 
Kompensācijas plānu. 

Izmantot sakrātos bonusa punktus produktu iegādei Greenwalk internetveikalā, 
konvertācijai uz bankas kontu vai citiem Kompānijā Greenwalk iespējamiem mērķiem 
pēc savas izvēles. 

Kompānijas Greenwalk internetveikalā iegādāto produkciju realizēt tālāk saviem 
nereģistrētajiem klientiem saskaņā ar Kompānijas Greenwalk noteiktajām cenām, 
ievērojot tās valsts likumdošanu, kurā realizācija notiek. 

Piedalīties Kompānijas Greenwalk organizētajās tirdzniecības akcijās. 

* Personīgajā ofisā sekot uzkrāto bonusa punktu daudzumam. 

* Personīgajā ofisā pasūtīt savu ienākumu, savu un savas Organizācijas pirkumu, 
statusu un kvalifikāciju statistiku. 

Saņemt no Kompānijas Greenwalk informāciju par akcijām, atlaidēm, dāvanām. 

Piedalīties „Birthday Club” un saņemt dāvanas no Kompānijas Greenwalk vai atlaides 
pirmajam pirkumam savas dzimšanas dienas menesī. 

* Personīgajā ofisā uzdot jautājumus Kompānijai Greenwalk un saņemt atbildes. 

* Izmantot Kompānijas Greenwalk informācijas resursus par produktiem: «Company’s 
Products Knowledge Base». 

* Izmantot Kompānijas Greenwalk informācijas resursus par uzņēmējdarbību: 
«Company’s Business Knowledge Base». 

Piedalīties Atklātajos Klubos un cita veida produktu prezentācijās, kā arī saņemt 
produktu ražotāju konsultācijas. 
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Piedalīties Slēgtos Klubos, Semināros un cita veida Profesionālajā apmācībā Greenwalk 
Akadēmijas ietvaros. 

Saņemt profesionālu palīdzību un atbalstu sava biznesa attīstībai gan vietējā, gan 
starptautiskā mērogā. 

* Iepazīties ar Kompānijas Greenwalk materiāliem vietnēs Twitter, Facebook, YouTube. 

Atkarībā no savas kvalifikācijas  

- piedalīties Kompānijas lēmumu pieņemšanā: piedalīties Administratīvajā 
Padomē stratēģisku jautājumu risināšanai; 

- piedalīties starptautiskās izglītojošās un investīciju programmās. 

 

Pienākumi: 

• Atbildīgi izturēties pret savas Organizācijas formēšanu, tās apmācību un attīstību 

• Iespējami ātri dalīties no Kompānijas Greenwalk vai Informatīvā Partnera (IP) 
saņemtajā informācijā ar savu Organizāciju. 

• Pilnveidot savas un nodot savai Organizācijai prasmes darbā ar cilvēkiem, 
palīdzēt citu profesionālajā izaugsmē. 

• Savā darbībā ievērot Kompānijas Greenwalk principus un noteikumus, kā arī 
atbilstošās valsts likumdošanu. 

• Ievērot Kompānijas Greenwalk tradīcijas un ētiskās normas, kā arī uzturēt 
Greenwalk reputāciju. 

• Greenwalk Kompānijas ietvaros izveidoto Organizāciju izmantot tikai Kompānijas 
Greenwalk piedāvājumu popularizēšanai. 

• Būt aktīvam katrā periodā (mēnesis), izdarot personīgo pirkumu, atbilstoši GV 
skaitam, kas atbilst kvalifikācijas kritērijiem, vai minēto GV skaitu iegūstot no tieši 
reģistrēto Klientu un VIP Klientu pirkumiem, vai kombinējot minētos variantus. 

 


