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Formålet med dōTERRA Grunnlegger Klubben er å identifisere og belønne IPC-ledere som spiller en 
nøkkelrolle i å åpne og har stadig vekst av et område og belønne de som presser fremover med 
utviklingen av det området.

Europa Vest Område Grunnlegger Klubben (stengt fra 2015)

Europe Sentrale Område Grunnlegger Klubben - (Åpent fra 1. juni 2017)

1. Følgende land er inkludert i Europa Sentrale Område Grunnlegger Klubben:

   •Albania, Bosnia og Hercegovina, Bulgaria, Kroatia, Kypros, Tsjekkia, Estland, Hellas,
   Ungarn, Kosovo, Latvia, Litauen, Makedonia, Malta, Moldova, Montenegro, Polen,
   Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia og Tyrkia.

2. En IPC må oppnå graden av gull for å kvalifisere som grunnlegger og fortsatt ha minst 3 personlig
 innmeldte i Europa Sentrale Område Premier leg med volum på over 5000 OV i hvert leg. En IPC
 kan også ha andre leg som kvalifiserer dem som gull, men IPC må ha 3 av disse legs personlig
 innmeldt i Europe Sentrale Område og over 5000 OV hver for å kvalifisere.

3. Når en IPC oppfyller alle kvalifikasjonene i 3 påfølgende måneder, vil de bli ansett som en
 kvalifiserende grunnlegger. En kvalifiserende grunnlegger må opprettholde alle krav 10 av 12
 måneder i kalenderåret for å være berettiget til Europa Sentrale Grunnleggers Klubb Bonus Pulje.
 Vennligst se grunnleggers klubb regler for bestemte eksempler knyttet til tidspunktet for å oppnå
 de tre påfølgende måneds kravene innen et kalenderår.

4. Grunnleggerne vil motta en andel av Europas grunnleggerens Bonus Pulje.  Puljen består av 1% av
 det totale provisjons volumet fra det kvalifiserende kalenderåret, som er delt mellom 15
  grunnleggers plasser i Europa Sentrale Grunnleggers Klubb.

5. Når alle 15 grunnleggers plasser er fylt, stiftes Europa Sentrale Grunnleggers Klubb.
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Regler for Grunnlegger Kulbben
• For ethvert marked, kan dōTERRA pålegge andre grunnlegger klubb krav som er rimelige eller nødvendige,
 disse kan inkludere ytelse krav som å oppnå en Power of Three-bonus eller kreve at en grunnlegger
 demonstrerer aktivitet i det bestemte kombinasjonen av land/lender. "Aktivitet" kan nærmere bestemt
 defineres med krav som er tilknyttet til området som: veiledning, personlig registrering og utvikling av
 personer i land/lands kombinasjoner, avholdelse av møter i markedet eller deltakelse i arrangementer 
 i markedet.
 
• En grunnlegger bør være den personen som faktisk bygger kontoen. Plasser som er bygget av en slektning
 eller en venn i en annen persons navn, anses ikke som grunnleggerens plasser. 

• Ingen plass kan være en grunnleggers plass hvis kvalifikasjonen ble oppnådd gjennom "buy-in" (inkludert
 tillatt kjøp for gradering) i stedet for gjennom det tillatte volumet av produkt eller IPC-forbruk.

• Ingen person kan ha mer enn en grunnleggers plass i et gitt land eller lands kombinasjon. Medlemskap i
 grunnleggerens klub er for individuell og personlig innsats. En IPC kan imidlertid kvalifisere for å holde en (1)
 grunnleggers plass i hver enkelt lands- eller lands kombinasjon der en grunnleggers klubb eksisterer.

• Fordi grunnleggeren må opprettholde sin grunnleggers klubb i 10 av 12 måneder hvert kalenderår for graden
 av gull (9 av 12 måneder for Platinum og Diamant), gjelder også følgende:

   1. For 1 års kvalifikasjon, de 3 påfølgende månedene som kvalifiserer en grunnlegger, teller også til
   grunnleggerens årlige kalenderårs vedlikeholdskrav.  Hvis de første 3 månedene av kvalifikasjon 
   er oktober, november og desember, vil den personen tjene grunnleggerens klubb-bonus for 
   et året. 

   2. Hvis en IPC kvalifiserer som grunnlegger utenfor de tre første månedene av året, må de
   kvalifisere seg i hver av de gjenværende månedene av året.

• Eksempel 1: Hvis en IPC kvalifiserer som grunnlegger i januar, februar og mars, kan de om nødvendig ha to
 (2) nåde måneder i løpet av resten av kalenderåret.

• Eksempel 2: Hvis en IPC kvalifiserer som grunnlegger i juni, juli og august, må de deretter oppnå grunnlegger
 kvalifikasjoner hver eneste måned i kalenderåret. Ingen nåde måneder vil være tilgjengelig i dette tilfellet. 

• Vedlikeholdskrav for en grunnleggers klubb plass settes tilbake  i begynnelsen av hvert kalenderår. Selskapet
 forbeholder seg retten til å foreta justeringer til enhver grunnleggers klubb etter eget skjønn.

• FORTSATT FREMGANGS KRAV: Det forventes at hver grunnlegger vil fortsette å vokse sin dōTERRA og
 hjelpe andre å gjøre det samme. bli annonsert og gjort gjeldende for grunnlegger klubben i alle lands- eller
 lands kombinasjoner. Kravene til en grunnlegger klubb kan variere fra land til land. Hvis fortsatt krav til
 fremdrift blir annonsert i en land / lands kombinasjon, forventes medlemmer av grunnlegger klubben i det
 land/lands kombinasjonen å oppfylle disse krav for å opprettholde fremtidig medlemskap i grunnlegger
 klubben i dette området.


