
Harmonogram

Kvalifikační období
1. listopadu 2022 – 31. ledna 2023 

Příjem žádostí 
16. ledna 2023 – 15. února 2023

 
Přípravné období  

16. února 2023 – 28. února 2023
 

Data začátku a konce sezóny 
1. března 2023 – 31. května 2023

Kvalifikace

Splňte následující požadavky během  
kvalifikačního období za jediný měsíc

 
• Kvalifikace na pozici Premiér – Platina 
• Na evropském/izraelském trhu 

osobně zaregistrujte dva nové členy 
(jako produktového poradce, nebo 
velkoobchodního zákazníka) s jednou 
registrační objednávkou v hodnotě  
nejméně 100 PV.

• Mějte alespoň jednoho nadřízeného lídra, 
který je ochoten vás v Diamond Clubu 
sponzorovat. Můžete však mít až tři sponzory.

• Podejte žádost v průběhu určeného období.

Měsíční požadavky

1. Dosáhněte požadovaného počtu 
kvalifikačních registrací, z nichž dvě 
musí být osobní registrace*.

1. měsíc:    10  
2. měsíc:    14  
3. měsíc:    18  

2. Zorganizujte alespoň 4 semináře za 
měsíc.

 
*Registrace mimo tým se nezapočítávají  

jako kvalifikační registrace.

Kvalifikační bonus

Účastníci, kteří splní měsíční požadavky,  
obdrží bonus:

1. měsíc 300 EUR / 255 GBP  
+ 50 produktových bodů

2. měsíc 400 EUR / 340 GBP  
+ 100 produktových bodů

3. měsíc 500 EUR / 425 GBP  
+ 150 produktových bodů 

Tento bonus je vyplácen měsíčně všem 
kvalifikovaným účastníkům a má jim pomoci 
pokrýt náklady na účast v Diamond Clubu.
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Diamond Club je program, který má pomoci produktovým poradcům vybudovat jejich týmy a postoupit na vyšší pozici.  
Tato jedinečná příležitost pomáhá produktovým poradcům rozvíjet tým v koncentrovaném časovém rámci  

a zároveň jim umožňuje setkávat se s ostatními, vytvářet vztahy a posilovat organizaci dōTERRA.

Jaro 2023



Propagační akce

Účastníci Diamond Clubu získávají zvláštní přístup k propagačním nabídkám. Nový člen, který se 
zaregistruje s účastníkem Diamond Clubu, obdrží následující propagační nabídky:

Zaregistrovaní získají 25 produktových bodů za první dvě objednávky LRP v minimální hodnotě 100 PV, 
které zadají v po sobě jdoucích měsících od zadání registrační objednávky.
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Body

Body jsou účastníkům Diamond Clubu přidělovány za registrace, LRP objednávky a postup na vyšší 
pozici. Na konci sezóny účastníci s nejvyšším souhrnem bodů získají ceny! Body jsou přidělovány 
následovně:

100–199 PV – registrační objednávka = 2 body 

200–399 PV – registrační objednávka = 3 body

400+ PV – registrační objednávka = 4 body  

100+ PV – registrační objednávka mimo tým = 1 bod

100+ PV LRP – objednávka zaregistrovaného  
účastníka DC = 3 body

Postup do pozice Stříbro – Diamant = 50 bodů 

Registrační objednávka – PV Propagační nabídka

<99 PV Bez propagační nabídky

100–199 PV 15 ml Planý pomeranč

200–399 PV 15 ml Planý pomeranč + 15 ml Kopaiva

400+ PV 15 ml Kopaiva + 15 ml dōTERRA Adaptiv™

Odměny a ceny

80 nejlepších absolventů s nejvyšším bodovým skóre se kvalifikuje na zájezd dōTERRA Sourcing v 
roce 2023. 10 nejlepších si s sebou může vzít jednoho hosta.

Bonus za nejlepší výsledky 
Každý měsíc účastník, který získá na každé pozici nejvíce bodů,* obdrží peněžní výhru. 

1. místo vyhrává 500 € / 435 £ 
2.–3. místo vyhrává 250 € / 220 £
4.–10. místo vyhrává 150 €/ 130 £

 

Dárek se značkou dōTERRA bude udělen za postup na vyšší pozici během sezóny Diamond Clubu. 

*Ti, kdo dosáhnou pozice Zlato a Platina, jsou pro účely tohoto uznání sloučeni do jedné skupiny.

Sponzoři

Sponzorem je produktový poradce spolupracující se společností dōTERRA,  
aby pomohl účastníkům uspět v Diamond Clubu,  
který přispívá finančně na měsíční bonus. 

Každý účastník může mít až tři sponzory, ale k účasti je 
zapotřebí minimálně jednoho. Pokud se účastník  
kvalifikuje na měsíční bonus, dōTERRA pokryje 50 %  
nákladů a sponzoři pokryjí zbývajících 50 % nákladů 
rovnoměrným dílem.
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Kontaktujte prosím tým Diamond Clubu na adrese 
europediamondclub@doterra.com

Chcete-li získat více informací, navštivte 
https://www.doterra.com/ME/cs_ME/diamond-club


