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REGRAS VIAGEM DE INCENTIVO 2021
PERÍODO DE QUALIFICAÇÃO:
1º DE DEZEMBRO DE 2020 À 31 DE MARÇO DE 2021

(4 MESES).

Regras:
1 Somente Consultores de Bem-Estar podem participar.
2 A conta do Consultor de Bem-Estar precisa permanecer ativa durante o Período de Qualificação, ou seja,
não pode ser suspensa ou cancelada.
3 O Consultor de Bem-Estar precisa de participar do Programa de Fidelidade (LRP) mantendo um pedido LRP
de 100 PV ou mais durante todos os meses do Período de Qualificação.
4 Os novos inscritos precisam necessariamente pertencer ao mercado do Brasil.
5 O pedido de cadastramento dos novos inscritos deve ser de 100 PV ou mais.
6 Os pedidos do Programa de Fidelidade (LRP) dos novos inscritos devem ser de 100 PV ou mais.
Pontos:
Os pontos serão atribuídos ao Cadastrador e Consultor de Bem-Estar nas seguintes categorias e especificações:
Cadastros:
O Cadastrador ganha pontos no cadastro de um novo Consultor de Bem-Estar ou Cliente Preferencial.
O PV do pedido de cadastro determina a quantidade de pontos atribuídos.
O Cadastrador deve manter o novo cadastro durante o Período de Qualificação para receber pontos.
Participação no Programa de Fidelidade (LRP):
O Cadastrador ganha pontos na retenção do novo Consultor de Bem-Estar ou Cliente Preferencial por meio da
participação do novo inscrito no Programa de Fidelidade (LRP).
O novo inscrito deve fazer um pedido LRP de 100 PV ou mais entre o 2º e o 4º mês do Período de Qualificação.
Os pontos são cumulativos, a contar do mês em que o primeiro pedido do Programa de Fidelidade (LRP)
foi processado.
O Cadastrador deve manter o novo cadastro durante o Período de Qualificação para receber pontos.
Reativação:
O Cadastrador ganha pontos quando um membro cadastrado pessoalmente que esteve inativo por três (3)
meses ou mais faz um novo pedido LRP de 100 PV ou mais durante o Período de Qualificação.
Pontos adicionais são atribuídos para pedidos LRP de 100 PV ou mais feitos pelo Inscrito inativo que são
processados em um novo mês do Período de Qualificação.
O Cadastrador deve manter o novo cadastro durante o Período de Qualificação para receber pontos.
Avanço de nova classificação:
O Período de Qualificação de Avanço de Classificação é entre dezembro de 2020 e fevereiro de 2021.
Um Consultor de Bem-Estar ganha pontos ao alcançar uma nova classificação durante o Período de
Qualificação de Avanço de Classificação, e cada vez que ele avança para uma nova classificação durante o
mesmo período.
Um Patrocinador ganha pontos por ajudar um Consultor de Bem-Estar a avançar para uma classificação
superior durante o Período de Qualificação de Avanço de Classificação, e cada vez que ele avançar para uma
nova classificação durante o mesmo período.

Manter a classificação mais alta:
O Período de Qualificação de Avanço de Classificação é entre dezembro de 2020 e fevereiro de 2021.
O Patrocinador ganha pontos por ajudar um Consultor de Bem-Estar a manter sua classificação mais alta
alcançada (Manager ou superior), e cada vez que ele mantem a classificação mais alta em um novo mês do
Período de Qualificação de Avanço de Classificação, independentemente de o avanço ter ocorrido durante
esse período ou não.
Detalhes dos Pontos:
1

Pontos sob pedidos de cadastro:
O Cadastrador ganha entre um (1) e três (3) pontos por cada novo cadastro de 100 PV ou mais processado
durante o Período de Qualificação.
A quantidade de pontos dependerá do valor do PV do pedido de cadastramento.
PV do Pedido de
Cadastramento

2

Pontos recebidos para pedidos processados*
entre 1/12/2020 e 31/3/2021

100 - 199 PV

1

200 - 399 PV

2

400 PV ou +

3

Pontos sob pedidos do Programa de Fidelidade (LRP):
O Cadastrador ganha entre três (3) e cinco (5) pontos para cada pedido dentro do Programa de Fidelidade
de 100 PV ou mais feito pelo novo inscrito que é processado durante o Período de Qualificação.
Pedidos dentro do
Programa de Fidelidade (LRP)

Pontos recebidos para pedidos processados*
entre 1/1/2021 e 31/3/2021

1° LRP processado* entre Jan-Mar

3

2° LRP processado* entre Fev-Mar

4

3° LRP processado* em Mar

5

3

* Pedidos processados são
pedidos pagos.
Para receber os pontos, o boleto
do pedido de cadastro deve ser
pago até o dia 31/3/2021.

* Pedidos processados são
pedidos pagos.
Para receber os pontos, o boleto do
pedido do Programa de Fidelidade
deve ser pago até o dia 31/3/2021.

Pontos de reativação:
O Cadastrador ganha entre três (3) e seis (6) pontos quando um membro cadastrado pessoalmente, que
esteve inativo por três (3) meses ou mais, faz um novo pedido LRP de 100 PV ou mais que é processado
durante o Período de Qualificação.
Pontos adicionais são atribuídos para pedidos LRP de 100 PV ou mais feitos pelo Inscrito inativo que são
processados em um novo mês do Período de Qualificação.
Pedidos dentro do
Programa de Fidelidade (LRP)

Pontos recebidos para pedidos processados*
entre 1/12/2020 e 31/3/2021

1° LRP processado* entre Dez-Mar

3

2° LRP processado* entre Jan-Mar

4

3° LRP processado* em Fev-Mar

5

4° LRP processado* em Mar

6

* Pedidos processados são
pedidos pagos.
Para receber os pontos, o boleto do
pedido do Programa de Fidelidade
deve ser pago até o dia 31/3/2021.

4

Pontos por avanço de nova classificação:
O Período de Qualificação de Avanço de Classificação é entre dezembro de 2020 e fevereiro de 2021. O
Consultor de Bem-Estar ganha dez (10) pontos ao alcançar uma nova classificação (De Manager A
Presidential Diamond) durante o Período de Qualificação de Avanço de Classificação, e cada vez que
avançar uma nova classificação durante o mesmo período.
O Patrocinador ganha cinco (5) pontos por ajudar um Consultor de Bem-Estar a avançar para uma
classificação superior durante o Período de Qualificação de Avanço de Classificação, e cada vez que ele
avançar para uma nova classificação durante o mesmo período.
Nova Classificação

Pontos para o Consultor de Bem-Estar

De Manager A Presidential Diamond

10

5

Pontos para o Patrocinador
5

Pontos por manter a classificação mais alta:
O Período de Qualificação de Avanço de Classificação é entre dezembro de 2020 e fevereiro de 2021.
O Patrocinador ganha cinco (5) pontos por ajudar um Consultor de Bem-Estar a manter sua classificação mais
alta alcançada (De Manager A Presidential Diamond), e cada vez que ele mantem a classificação mais alta em
um novo mês do Período de Qualificação de Avanço de Classificação, independentemente de o avanço ter
ocorrido durante esse período ou não.
Manter classificação mais alta

Pontos para o Patrocinador

De Manager A Presidential Diamond

5

Observações:
1
2
3
4

5
6

7

Pedidos do Programa de Fidelidade abaixo de 100 PV não poderão ser combinados para atingir um
mínimo de 100 PV.
Os pontos atribuídos serão pontos dentro do Programa de Fidelidade (LRP) e não pontos dentro do
Programa de Recompensas por Envio (SRP).
Se um novo inscrito devolver os produtos ou encerrada sua conta antes do final da promoção, os pontos
referentes àquele inscrito serão cancelados.
Qualquer transferência de conta resultará na perda dos pontos que haviam sido atribuídos ao Cadastrador
por aquele cadastramento específico ou pedido LRP. Os pontos serão transferidos para o Consultor de
Bem-Estar que recebeu o novo cadastro somente se a solicitação de transferência de conta for enviada até
dez (10) dias úteis antes do final do Período de Qualificação da promoção.
Cada ganhador pode receber apenas um único nível de premiação.
Todos os prêmios serão reclamados pelo ganhador ou co-requerente na conta dōTERRA. Se o ganhador ou
co-requerente não puderem fazer a viagem, o prêmio não será transferido e nem pago em espécie. A
premiação com pontos será reduzida ao 50%.
Uma vez encerrado o Período de Qualificação da promoção, a lista preliminar das colocações será publicada
no site no prazo de até dois (2) dias úteis. A partir disso, os participantes terão no máximo dois (2) dias úteis
para solicitar a revisão de seus pontos através do e-mail eventosbr@doterra.com. Devem ser enviados o ID
e o número do pedido do Programa de Fidelidade (LRP) a serem verificados, do contrário a revisão não
poderá ser realizada.

ATENÇÃO
MAIORES INFORMAÇÕES EM BREVE SOBRE
PONTUAÇÕES E RESPECTIVAS PREMIAÇÕES.
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