
Срокове

Квалификационен период
1 ноември 2022 г. – 31 януари 2023 г.

в рамките на един календарен месец през
16 януари 2023 г. – 15 февруари 2023 г.

 
Период на подготовка

16 февруари 2023 г. – 28 февруари 2023 г.

Сезонни дати
1 март 2023 г. – 31 май 2023 г.

Квалификации

Покрийте следните изисквания  
в рамките на един календарен месец през 

квалификационния период.
• Покрийте изискванията за ранг Premier 

(Премиер) – Platinum (Платина)
• Регистрирайте лично двама нови членове на 

пазара в Европа или Израел (като Wellness 
Advocate (уелнес консултант) или Wholesale 
Customer (Клиент) всеки с една поръчка за 
регистриране от най-малко 100 PV.

• Трябва да имате поне един лидер от възходяща 
линия, който да иска да Ви спонсорира по 
време на Diamond Club, можете да имате до 
трима sponsors (спонсори).

• Кандидатствайте по време на периода за 
приемане на заявки 

Месечни изисквания

1. Постигнете нужния брой 
отговарящи на условията 
регистрации, две от които трябва да 
бъдат лични регистрации.

Месец 1    10  
Месец 2    14  
Месец 3    18  

2. Проведете поне 4 класа на месец
 
Регистрации извън екипа не се броят като 

регистрации, отговарящи на условията.

Квалификационен бонус

Участниците, които отговарят на месечните 
изисквания, ще получат Bonus (Бонус): 

Месец 1 €300 / £255 + 50 продуктови точки

Месец 2 €400 / £340 + 100 продуктови точки

Месец 3 €500 / £425 + 150 продуктови точки

Този бонус се изплаща всеки месец 
на всички участници, които отговарят 

на условията, и е предназначен за 
покриване на разходите по участието в 

Diamond Club.
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Diamond Club е програма, създадена, за да помогне на Wellness Advocates (уелнес консултантите) да изградят своите екипи и да повишат ранга си.  
Тази уникална възможност помага на Wellness Advocate (уелнес консултанта) да увеличи екипа си в концентрирана времева рамка, докато се среща с хора, 

изгражда връзки и укрепва своята dōTERRA организация.

Пролет 2023 г.



Промоции

Участниците в Diamond Club получават специален достъп до промоционални оферти. Нови 
членове, които се регистрират с участник в Diamond Club, получават следните промоционални 
оферти: 

Записаните ще получат 25 продуктови точки за първите две 100 PV или повече LRP поръчки,  
които направят в поредните месеци след тяхната поръчка при регистриране.
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Точки

Участниците в Diamond Club получават точки за регистрации, поръчки за лоялност и повишава-
не на ранга. На края на сезона тези с най-много натрупани точки ще спечелят награди! Точките 
се дават по следния начин:

Поръчка при регистрация от 100 – 199 PV = 2 точки 

Поръчка при регистрация от 200 – 399 PV = 3 точки

Поръчка при регистрация от 400+ PV = 4 точки  

Поръчка при регистрация извън екипа от 100+ PV = 1 точка

Поръчка за лоялност от 100+ PV от член, регистриран  
в DC = 3 точки

Повишаване в ранг Silver (Сребро) – Diamond  
(Диамант) = 50 точки 

PV на поръчка при регистрация Промоционална оферта

<99 PV Без промоционална оферта

100 – 199 PV Wild Orange (див портокал) (15 ml)

200 – 399 PV 
Wild Orange (див портокал) (15 ml) 

+Copaiba (Копайба) (15 ml)

400+ PV
Copaiba (Копайба) 15 ml + dōTERRA 

Adaptiv™ 15 ml

Награди и подаръци

Първите 80 от завършилите с най-много натрупани точки се класират за екскурзията до 
дестилерия на dōTERRA през 2023 г. Класиралите се в топ 10 могат да доведат един гост.

Бонус за постижения 
Всеки месец участниците, които натрупат най-много точки за всеки ранг*, ще получат парична награда. 

Първо място печели €500/£435 
Второ и трето място печелят €250/£220
От четвърто до десето място печелят €150/£130

За повишаване на ранга по време на Diamond Club сезона, 
участниците ще получат брандиран подарък на doTERRA.  
*Достигналите ранг Gold (Злато) и Platinum (Платина) се комбинират в една група за целите на тази награда

Sponsors (Спонсори)

Sponsor (Спонсор) е Wellness Advocate (уелнес консултант), 
който си партнира с dōTERRA, за да помогне на участниците 
да бъдат успешни в Diamond Club, и който допринася 
финансово за месечния бонус. 

Всеки участник може да има до трима Sponsors (Спонсори), но 
е необходим поне един за участие. Ако участникът отговаря 
на условията за месечен бонус, dōTERRA ще покрие 50% от 
стойността, а Sponsors (Спонсорите) ще покрият останалите 
50% поравно помежду си.
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Моля, свържете се с екипа на Diamond Club на 
europediamondclub@doterra.com

За подробна информация посетете 
https://www.doterra.com/ME/bg_ME/diamond-club


