
GROSSISTKUND OBEROENDE 
PRODUKTKONSULENT 

Medlemsavgift

Förnyelseavgift

Bonus och kompensation

Personlig webbsida

Berättigad att delta i 
värvningserbjudanden (t.ex. 
jasmin, ros, resor etc.)

Berättigad till erbjudanden vid 
nytt medlemskap (t.ex. bli 
medlem med order på 150 PV 
och få Cheer och Motivate gratis)

Berättigad till produkterbjudanden

Återbetalning av frakt i poäng 

Snabbspår (Fast Track)

Lojalitetspoäng

Produktrabatt

Upline

Villkor

Kraften från 3-bonus (Power of 3)

Provision (Unilevel)

Snabbstart

Dubbla konton

Gåvor vid värvning av medlem

Flytt av inaktiva konton

Flytt av nya medlemmar

mydoTERRA.com

£20/€20 eller startkit £20/€20 eller startkit

£15/€15 med kostnadsfri olja £15/€15 med kostnadsfri olja

25% på ordinarie pris 25% på ordinarie pris 

Ja Ja

Ja Ja

Ja Ja

Ja Ja

Ja Ja

Nej 
men grossistkunder kvalificerar sin upline 
till värvningserbjudanden

Ja

Nej 

Nej - kan inte ha downline

Ja

Ja

Sponsor och värvare kan vara olika Sponsor och värvare kan vara olika

14 dagars inledande sponsorflytt möjlig för 
värvare, ytterligare 14 dagars sponsorflytt 
möjlig om medlemskap uppgraderas till IPC 
efter 90 dagar.  

14 dagars inledande sponsorflytt möjlig 
för värvare.

Kan begära flytt av eget medlemskap efter 
6 månaders inaktivitet (0 PV)

Kan begära flytt av eget medlemskap efter 
6 månaders inaktivitet (0 PV)

Man kan få en gåva en gång under ett 
medlemskontos livstid. En andra värvning 
av medlem gör att det återgår till 
ursprunglig värvare och det kräver 
godkännande från företaget.

Man kan få en gåva en gång under ett 
medlemskontos livstid. En andra värvning 
av medlem gör att det återgår till 
ursprunglig värvare och det kräver 
godkännande från företaget.

Inte tillåtet. Varje person/gift par kan bara 
ha ett medlemskap, som antingen 
grossistkund eller IPC.

Inte tillåtet. Varje person/gift par kan bara 
ha ett medlemskap, som antingen 
grossistkund eller IPC.

Betalas ut för de första 60 dagarna till 
värvarens nätverk

Betalas ut för de första 60 dagarna till 
värvarens nätverk

Betalas ut för de första 60 dagarna till 
fadderns (sponsor) nätverk

Betalas ut för de första 60 dagarna till 
fadderns (sponsor) nätverk

Lojalitetsbeställningar kan hjälpa upline att 
kvalificera sig till ”Kraften från 3-bonus” 

Lojalitetsbeställningar kan hjälpa upline att 
kvalificera sig till ”Kraften från 3-bonus” 

Förenklade villkor för grossistkund Dagens villkor för IPC bibehålls

Tillgång till butiksflik, meddelandefunktion 
och profilinställningar

Som idag, tillgång till allt innehåll

Grossistkund och Oberoende Produktkonsulent 
En snabb jämförelsguide


