
УКАЗАНИЯ ЗА FOUNDERS CLUB  
(КЛУБ НА ОСНОВАТЕЛИТЕ) ПО ДЪРЖАВИ

Целта на програмата Founders Club (Клуб на основателите) на dōTERRA е да идентифицира и възнагради 
лидери Wellness Advocates (Уелнес консултанти), които играят ключова роля за отварянето, развитието и 
последователния устойчив растеж на даден регион.

Настоящите указания се отнасят за Founders Club (Клуб на основателите) по държави и комбинации от държави 
за региона на EMEA на dōTERRA:

• Когато даден Wellness Advocate (Уелнес консултант) покрива всички квалификации в продължение на 3 
последователни месеца, той ще се счита за отговарящ на условията Founder (Основател) в конкретната 
държава или комбинация от държави. Отговарящ на условията Founder (Основател) трябва да се придържа 
към всички изисквания 10 от 12 месеца за ранга Gold (Злато) в рамките на календарната година, за да 
отговаря на условията за конкретната за държавата Bonus Pool (Премия) на Founders Club (Клуб на 
основателите). Изискването за ранговете Platinum (Платина) и Diamond (Диамант) е придържане към всички 
изисквания за 9 от 12 месеца. Моля, вижте „Политики на Founders Club (Клуба на основателите)“ по-долу 
за специфични примери, свързани с времевия график за постигане на изискванията за 3 последователни 
месеца в рамките на една календарна година.

• ИЗИСКВАНЕ ЗА РАНГ GOLD (ЗЛАТО) (вижте таблицата по-долу по страни или комбинации от страни)  
Даден Wellness Advocate (Уелнес консултант) трябва да достигне ранг Gold (Злато), за да покрие условията 
за Founder (Основател) и да има поне 3 лично регистрирани членове с ранг Premier (Премиер) в държавата 
или комбинацията от държави, като обемът на всеки член е над 5000 OV. Даден Wellness Advocate 
(Уелнес консултант) може да разполага и с други членове, които го квалифицират като Gold (Злато), но той 
трябва лично да е регистрирал 3 от гореспоменатите членове с ранг Premier (Премиер) в държавата или 
комбинацията от държави и всеки от тях да има обем над 5000 OV, за да отговаря на условията. Обемът ще 
бъде проверен на ниво Executive (Екзекютив). 

• ИЗИСКВАНЕ ЗА РАНГ PLATINUM (ПЛАТИНА) (вижте таблицата по-долу по страни или комбинации от страни) 
Даден Wellness Advocate (Уелнес консултант) трябва да достигне ранг Platinum (Платина), за да покрие 
условията за Founder (Основател) и да има поне 3 лично регистрирани членове с ранг Silver (Сребро) 
в държавата или комбинацията от държави, като обемът на всеки член е над 9000 OV. Даден Wellness 
Advocate (Уелнес консултант) може да разполага и с други членове, които го квалифицират като Platinum 
(Платина), но той трябва лично да е регистрирал 3 от гореспоменатите членове в държавата или 
комбинацията от държави и всеки от тях да има обем над 9000 OV, за да отговаря на условията. Обемът ще 
бъде проверен на ниво Elite (Елит). 

• ИЗИСКВАНЕ ЗА РАНГ DIAMOND (ДИАМАНТ) (вижте таблицата по-долу по страни или комбинации от страни) 
Даден Wellness Advocate (Уелнес консултант) трябва да достигне ранг Diamond (Диамант), за да покрие 
условията за Founder (Основател) и да има поне 4 лично регистрирани членове с ранг Silver (Сребро) 
в държавата или комбинацията от държави, като обемът на всеки член е над 9000 OV. Даден Wellness 
Advocate (Уелнес консултант) може да разполага и с други членове, които го квалифицират като Diamond 
(Диамант), но той трябва лично да е регистрирал 4 от гореспоменатите членове в държавата или 
комбинацията от държави и всеки от тях да има обем над 9000 OV, за да отговаря на условията. Обемът ще 
бъде проверен на ниво Elite (Елит). 

• Founders (Основателите) ще получат един дял от премията на Founders Club (Клуб на основателите) 
в държавата или комбинацията от държави. Премията се състои от 0,5% от общия комисионен обем 
от квалифициращата календарна година, които се разделят между съответния брой позиции Founder 
(Основател). Моля, вижте таблицата по-долу.

• След като бъдат попълнени всички позиции Founder (Основател) във всяка съответна държава или 
комбинация от държави, Founders Club (Клубът на основателите) ще бъде затворен за този регион (вижте 
таблицата по-долу за броя позиции по държави или комбинации от държави).



Държава или комбинация от държави
Брой позиции Founder (Основател)
в държавата или комбинацията от 

държави

Изискване за ранг 
в държавата

Дата на отваряне

Литва [ЗАТВОРЕНО]
Естония [ЗАТВОРЕНО]
Латвия [ЗАТВОРЕНО]

5 Gold (Злато) 1 юни 2017 г.

България 5 Gold (Злато) 1 януари 2023 г.

Румъния [ЗАТВОРЕНО]
Молдова (GAC) [ЗАТВОРЕНО]

10 Platinum (Платина) 1 септември 2017 г.

Гърция
Кипър
Малта

7 Gold (Злато) 1 юни 2017 г.

Чешка република
Словакия

10 Platinum (Платина) 1 юни 2017 г.

Унгария [ЗАТВОРЕНО] 5 Platinum (Платина) 1 юни 2017 г.

Босна и Херцеговина (GAC)
Хърватия
Словения

5 Platinum (Платина) 1 септември 2017 г.

Полша [ЗАТВОРЕНО] 10 Gold (Злато) 1 юни 2017 г.

Австрия [ЗАТВОРЕНО] 5 Diamond (Диамант) 1 юни 2017 г.

Белгия
Люксембург

7 Gold (Злато) 1 юни 2017 г.

Швейцария
Лихтенщайн

5 Diamond (Диамант) 1 юни 2017 г.

Франция
Андора
Монако

15 Gold (Злато) 1 юни 2017 г.

Германия [ЗАТВОРЕНО] 17 Diamond (Диамант) 1 юни 2017 г.

Ирландия 5 Gold (Злато) 1 юни 2017 г.

Италия [ЗАТВОРЕНО] 15 Gold (Злато) 1 юни 2017 г.

Нидерландия 7 Platinum (Платина) 1 юни 2017 г.

Исландия
Дания
Финландия
Норвегия
Швеция

10 Platinum (Платина) 1 юни 2017 г.

Португалия [ЗАТВОРЕНО] 5 Gold (Злато) 1 юни 2017 г.

Испания 10 Gold (Злато) 1 юни 2017 г.

Обединеното кралство 10 Platinum (Платина) 1 юни 2017 г.

Израел [ЗАТВОРЕНО] 5 Gold (Злато) 1 юни 2017 г.

Русия [ЗАТВОРЕНО] 30 Gold (Злато) 1 януари 2020 г.

Южна Африка 20 Gold (Злато) 1 октомври 2019 г.
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ПОЛИТИКИ НА FOUNDERS CLUB (КЛУБА НА ОСНОВАТЕЛИТЕ)

• За всяка държава или комбинация от държави, по всяко време, dōTERRA, по свое усмотрение, може да наложи други 
изисквания за Founders Club (Клуб на основателите) за покриване на условията за Founder (Основател). Тези изисквания могат 
да включват, но не се ограничават до, изисквания за продължаващ напредък или изисквания за изпълнение като постигането 
на Power of 3 Bonus (бонус Силата на тройката) или изискването Founder (Основател) да демонстрира активност в конкретната 
държава или комбинация от държави. „Дейността“ може да бъде конкретно дефинирана с изисквания, свързани с области като: 
менторство, лично регистриране и развитие на лица в държавата или комбинацията от държави, провеждане на срещи или 
посещаване на събития в рамките на съответния пазар. 

• Founder (Основател) трябва да е лицето, което действително изгражда потенциално отговарящ на условията акаунт на Wellness 
Advocate (Уелнес консултант). Акаунтите на Wellness Advocates (Уелнес консултанти), които са изградени от близък или приятел 
от името на друго лице, не отговарят на условията.  

• Акаунт на Wellness Advocate (Уелнес консултант) може да отговаря на условията за позицията Founder (Основател) само ако 
неговата квалификация е постигната чрез доказуем обем.  Използването на метод за плащане на Wellness Advocate (Уелнес 
консултант) за няколко акаунта трябва да бъде демонстрирано като поръчки за покупка за лица, различни от Wellness Advocate 
(Уелнес консултанта).  Ще се изисква доказателство за плащане на сумата към Wellness Advocate (Уелнес консултанта) от 
получателя. 

• Никой не може да има повече от една позиция Founder (Основател) в рамките на една държава или комбинация от държави. 
Членството във Founders Club (Клуб на основателите) е награда за индивидуално и лично усилие. Въпреки това, Wellness 
Advocate (Уелнес консултант) може да отговаря на условията за заемане на една позиция Founder (Основател) във всяка 
отделна държава или комбинация от държави, където съществува Founders Club (Клуб на основателите). 

• Тъй като даден Founder (Основател) трябва да поддържа квалификацията си за 10 от 12 месеца на всяка календарна година за 
ранга Gold (Злато) (9 от 12 месеца за ранговете Platinum (Платина) и Diamond (Диамант), следното също е приложимо: 

• За квалификация през 1-вата година, 3-те последователни месеца, които квалифицират даден Founder (Основател), се 
смятат и за изискванията към Founders (Основателите) за годишна поддръжка през календарната година. Ако първите 3 
месеца от квалификационната година са месеците октомври, ноември и декември, Founder (Основателят) ще отговаря 
на условията за бонуса на Founders Club (Клуба на основателите) през тази година.  Вижте таблицата „Общо оставащи 
гратисни месеци“ за илюстрация. 

• Изискванията за поддръжка за позицията Founder (Основател) се нулират в началото на всяка календарна година.  

• ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРОДЪЛЖАВАЩ НАПРЕДЪК: Очаква се всеки Founder (Основател) да продължи да развива своята 
организация dōTERRA и да помага на другите да правят същото. Както дадена държава или комбинация от държави се 
разширява и развива, така се очаква и членовете на този Founders Club (Клуб на основателите) да се развиват и израстват. 
Както е посочено по-горе, изисквания за продължаващ напредък могат по всяко време да бъдат обявени и направени 
приложими за Founders Club (Клуба на основателите) на всяка държава или комбинация от държави. Изискванията могат да 
варират в зависимост от държавата или комбинацията от държави.  

• Акаунтът на Wellness Advocate (Уелнес консултант) на отговарящ на условията Founder (Основател) трябва да е в добро 
състояние пред dōTERRA. Неуредени нарушения на политики или процедури, както и всяко неетично бизнес поведение, трябва 
да бъдат разрешавани така, че да удовлетворяват dōTERRA. В такива случаи dōTERRA си запазва правото, по свое усмотрение, 
да забави за неопределено време или да отложи плащания, свързани с Founders Club (Клуба на основателите), към иначе 
отговарящ на условията Founder (Основател) до възстановяване на доброто състояние на акаунта му.

Квалифициращ ранг
Класирайте* се за Founder (Основател) до:

март юни септември декември

GOLD (ЗЛАТО) 2 1 0 0

PLATINUM (ПЛАТИНА) 3 2 1 0

DIAMOND (ДИАМАНТ) 3 2 1 0

* Wellness Advocate (Уелнес консултант) трябва да достигне ранга за три последователни месеца, за да отговаря на условията

ОБЩО ОСТАВАЩИ ГРАТИСНИ МЕСЕЦИ


