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dōTERRA Grossitkund (Wholesale Customer)  Frågor och svar (FAQs) 

F: Hur går en uppgradering till?  
S: Vid inloggning till back office på mydoterra.com kommer en grossitkund se en knapp i övre högra hörnet som 
heter “Become a Wellness Advocate”. Klicka på den och följ länk för att godkänna villkoren, sen kan du 
omedelbart uppgradera till ett medlemskap som oberoende produktkonsulent (IPC Independent Product 
Consultant) 

F: Om jag är IPC idag, kan jag då kvalificera mig för ett grossitkundkonto?  
S: Om du är en IPC utan downline har du möjlighet att ändra ditt konto till Grossistkund. Se nästa fråga för 
information kring detaljer och tider. 

F: Hur kan jag konvertera mitt medlemskap från IPC till grossistkund?  
S: En IPC utan downline är berättigad att bli grossitkund under månaden för förnyat medlemskap (vanligen den 
månad då du blev medlem). Kontoförändringen kommer gå igenom i slutet av månaden. Den IPC som 
kvalificerat sig kommer att få bekräftelse via e-post och kommer ha möjlighet att välja att bibehålla medlemskap 
som IPC om den vill.   

F: Om jag är en IPC utan downline, kommer jag automatisk bli förflyttad till grossistkund?  
S: Ja – som det beskrevs ovan, en IPC utan downline kommer att omvandlas till grossistkund under den månad 
som medlemskapet förnyas om de inte väljer att vara kvar som IPC.   

F: Om jag är en IPC utan downline, kan jag begära att förändra mitt medlemskap till grossistkund?  
S: Nej, detta är en automatisk process. Se frågor ovan för tider och detaljer kring förändring av medlemskap. 

F: Kan jag både ha medlemskap som IPC och grossistkund?  
S: Nej, varje individ eller gift par är bara tillåten att ha ett medlemskap, som IPC ELLER grossiskund. 
. 
F: Vad är fördelarna med ett medlemskap som grossistkund?  
S: En grossisitkund får samma rabatt som IPC men har en enklare hantering när de loggar in och handlar via 
mydoterra.com. 
. 
F: Kan en IPC bli förflyttad till ett medlemskap som grossistkund efter en uppgradering från 
grossistkund? 
S: Ja, om en IPC beslutar att inte värva några medlemar, kommer den så småningom bli grossitkund igen under 
månaden för förnyelse av medlemskap, vilket beskrivits ovan. Men en IPC kan alltid välja att stå utanför den 
processen och vara kvar som IPC. 

F: Varför skulle jag värva någon som en grossistkund?  
S: En grossitkund bidrar till ditt team i mångt och mycket på samma sätt som ett IPC, och har några ytterligare 
fördelar:  
-Grossistpriskunder kan hjälpa dig att kvalificera dig för högre rang och bonus på samma sätt som IPC, inklusive
Kraften från Tre (Power of Three) och Snabbstart (Fast Start).
-Genom att värva medlemar i ditt nätverk (downline) som grossistkunder så kan du enklare skilja användare från
de som bygger vidare inom ditt team och ge dem den support de behöver bäst.
-Grossistkunder som uppgraderar sina medlemskap till IPC-medlemskap inom 90 dagar kommer att bli
berättigade till ytterligare 14-dagars sponsorflytt.

F: Som en värvare, kommer jag få meddelande om en grossistkund uppgraderar sitt medlemskap till IPC-
medlemskap?  
S: Ja, du kommer få en e-post när en värvad medlem uppgraderar sitt medlemskap från grossistkund till IPC-
medlemskap.   

F: Kan Grossitkunder komma åt meddelandefunktionen i det virituella kontoret på nätet? 
S: Ja, Grossitkunder har tillgång till meddelandefunktionen för att ta emot och svara på  meddelanden från sin 
upline.  

F: Kan jag fortfarande värvas som ”fördelsmedlem” (Preferred Member)  
S: När medlemskap som grossitkund lanseras kommer fördelsmedlem inte längre vara en möjlig att välja. 
Nuvarande fördelsmedlemmar kommer så småningom att konverteras till antingen grossistkund eller någon 
annan typ av medlemskap. 

F: Hur kommer Grossistkunder se ut i mitt Back Office? 
S: Grossistkunder kommer vara GRÖNA i Back Office. Deras stapel kommer också avspegla deras nuvarande 
LRP-inställningar – precis som IPC-konton gör idag. 
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F: Kan grossistkunder delta i lojalitetsprogrammet? (LRP) 
S: Ja, grossistkunder kan delta I lojalitetsprogrammet.  

F: Kan grossistkunder delta i snabbstartsprogrammet ? 
S: Ja. 

F: Kommer Grossistkunders beställningar kunna ge snabbstartsbonus? 
S: Ja. Grossistkunders beställningar kommer kunna ge snabbstartsbonus. 

F: Kan grossistkunder ha en egen webbsida? 
S: Nej. Grossistkunder har inte möjlighet att värvar andra personer, så de har inte tillgång till en en hemsida via 
mydoterra.com. 

F: Kommer en grossistkund kunna behålla sitt medlems-ID-nummer när de uppgraderar sitt 
medlemskap till ett IPC-medlemskap?  
S: Ja – en medlem kommer behålla all kontoinformation vid uppgradering, inklusive dōTERRAs 
medlemsnummer, LRP-status och alla lojalitetspoäng.  

F: Kommer snabbstart att starta om vid en uppgradering från grossistkund till IPC-medlem?  
S: Nej, snabbstart betals för de första 60 dagarna av medlemskapet för varje ny grossistkund eller IPC, oavsett 
typ av medlemskap.  

F:Kan en grossistkund byta till en IPC-position?  
S: I utvalda fall kan en grossistkund tillåtas att flytta till en IPC-position. Om den position de önskar byta till ligger 
under samma värvare så kan de tillåtas att bli förflyttade till en IPC-position efter godkännande.  

F: Hur kommer nuvarande fördelsmedlemmar omvandlas till grossistkunder?  
S: Nuvarande fördelsmedlemmar kommer att bli kontaktade för att hitta en bra lösning för konverteringen. 

F: Kan en medlem utnyttja möjligheten till förflyttning vid uppgradering inom 90-dagar vid mer än ett 
tillfälle?  
S: Nej. En medlem kan bara använda förflyttning vid uppgradering inom 90-dagar en gång. Deras värvare 
kommer få en 14-dagars fadderflytt (sponsor move) när de värvas och sedan ytterligare en gång när de 
uppgraderar till IPC-medlemskap efter att ha haft ett medlemskap som grossistkund i upp till 90 dagar. Om de 
senare byter tillbaka till IPC-medlemskap kommer deras värvare inte få möjlighet till ännu en sponsorflytt. 

F: Kan en grossistkund placeras var som helst inom organisationen? 
S: Ja, en grossistkund kan bli sponsrad under valfri IPC i värvarens organsiation (inklusive värvaren själv). 


