
RETNINGSLINJER VEDRØRENDE FOUNDERS CLUB FOR LANDE

Formålet for dōTERRA Founders Club-programmet er at identificere og belønne ledere blandt Wellness 
Konsulenter, der spiller en nøglerolle i bæredygtigt at åbne, udvikle og opnå løbende vækst i en region.

De følgende retningslinjer vedrører Founders Club for landene og kombinationerne af lande i dōTERRA 
EMEA-regionen:

• Når en Wellness Konsulent opfylder alle kvalifikationerne i 3 fortløbende måneder, vil de blive anset for 
at være en kvalificeret Founder i det specifikke land eller kombination af lande. En kvalificeret Founder 
skal opretholde alle betingelserne i 10 ud af 12 måneder for rang af Gold i kalenderåret for at være 
berettiget til bonuspuljen for det specifikke lands Founders Club. Betingelserne for rang af Platinum 
og Diamond vil være at opfylde alle betingelserne i 9 ud af 12 måneder. Se politikkerne for Founders 
Club nedenfor for specifikke eksempler, vedrørende fristen for at opfylde betingelserne i 3 fortløbende 
måneder indenfor et kalenderår.

• BETINGELSER FOR RANG AF GOLD (Se tabel nedenfor per land eller kombinationer af lande)  
En Wellness Konsulent skal opnå rang af Gold for at kvalificere sig til at være Founder og have mindst 
3 personligt tilmeldte medlemmer med rang af Premier i landet eller kombinationen af lande med 
en volumen over 5.000 OV for hvert medlem. En Wellness Konsulent kan også have andre tilmeldte 
medlemmer, der kvalificerer dem til Gold, men Wellness Konsulenten skal have 3 af disse Premier-
medlemmer, der er personligt tilmeldte i landet eller kombinationen af lande, samt over 5.000 OV for 
hvert medlem for at kvalificere sig. Volumen vil blive tjekket på Executive niveau.

• BETINGELSER FOR RANG AF PLATINUM (Se tabel nedenfor per land eller kombinationer af lande) 
En Wellness Konsulent skal opnå rang af Platinum for at kvalificere sig til at være Founder og have 
mindst 3 personligt tilmeldte medlemmer med rang af Silver i landet eller kombinationen af lande 
med en volumen over 9.000 OV for hvert medlem. En Wellness Konsulent kan også have andre 
tilmeldte medlemmer, der kvalificerer dem til Platinum, men Wellness Konsulenten skal have 3 af disse 
medlemmer, der er personligt tilmeldte i landet eller kombinationen af lande, samt over 9.000 OV for 
hvert medlem for at kvalificere sig. Volumen vil blive tjekket på Elite niveau. 

• BETINGELSER FOR RANG AF DIAMOND (Se tabel nedenfor per land eller kombinationer af lande) 
En Wellness Konsulent skal opnå rang af Diamond for at kvalificere sig til at være Founder og have 
mindst 4 personligt tilmeldte medlemmer med rang af Silver i landet eller kombinationen af lande 
med en volumen over 9.000 OV for hvert medlem. En Wellness Konsulent kan også have andre 
tilmeldte medlemmer, der kvalificerer dem til Diamond, men Wellness Konsulenten skal have 4 af disse 
medlemmer, der er personligt tilmeldte i landet eller kombinationen af lande, samt over 9.000 OV for 
hvert medlem for at kvalificere sig. Volumen vil blive tjekket på Elite niveau. 

• Founders vil modtage en andel af Founders Club-puljen for landet eller kombinationen af lande. Puljen 
består af 0,5% af den totale provisionsvolumen fra det kvalificerende kalenderår, som bliver fordelt 
mellem antallet af Founders-pladser. Se venligst tabellen nedenfor.

• Når alle Founders-pladserne er blevet udfyldt i hvert respektive land eller kombination af lande vil 
Founders Club blive lukket for det område (se tabel nedenfor for antallet af pladser per land eller 
kombination af lande).



Land eller kombinationer af lande Antal Founder-pladser for
land eller kombination af lande

Påkrævet rang for 
land Åbningsdato

Litauen [LUKKET]
Estland [LUKKET]
Letland [LUKKET]

5 Gold 1-Jun-17

Bulgarien 5 Gold 1-Jan-23

Rumænien [LUKKET] 
Moldova (GAC) [LUKKET] 10 Platinum 1-Sept-17

Grækenland
Cypern
Malta

7 Gold 1-Jun-17

Tjekkiet
Slovakiet 10 Platinum 1-Jun-17

Ungarn [LUKKET] 5 Platinum 1-Jun-17

Bosnien-Hercegovina (GAC)
Kroatien
Slovenien

5 Platinum 1-Sept-17

Polen [LUKKET] 10 Gold 1-Jun-17

Østrig [LUKKET] 5 Diamond 1-Jun-17

Belgien
Luxemburg 7 Gold 1-Jun-17

Schweiz
Liechtenstein 5 Diamond 1-Jun-17

Frankrig
Andorra
Monaco

15 Gold 1-Jun-17

Tyskland [LUKKET] 17 Diamond 1-Jun-17

Irland 5 Gold 1-Jun-17

Italien [LUKKET] 15 Gold 1-Jun-17

Holland 7 Platinum 1-Jun-17

Island
Danmark
Finland
Norge
Sverige

10 Platinum 1-Jun-17

Portugal [LUKKET] 5 Gold 1-Jun-17

Spanien 10 Gold 1-Jun-17

Storbritannien 10 Platinum 1-Jun-17

Israel [LUKKET] 5 Gold 1-Jun-17

Rusland [LUKKET] 30 Gold 1-Jan-20

Sydafrika 20 Gold 1-Okt-19



POLITIKKER FOR FOUNDERS CLUB

• For ethvert land eller kombination af lande, kan dōTERRA til enhver tid efter eget skøn indføre andre krav til at kvalificere 
sig til Founder i Founders Club. Disse krav kan omfatte, men er ikke begrænset til, fortsatte krav om fremskridt eller 
præstation, såsom opnåelse af en Power of 3 bonus eller krav om at en Founder skal bevise aktivitet i det specifikke 
land eller kombination af lande. "Aktivitet" kan specifikt defineres med krav indenfor områder såsom: mentorvejledning, 
personlig tilmelding og udvikling af enkeltpersoner i landet eller kombinationen af lande, afholdelse af møder i markedet 
eller deltagelse i begivenheder på markedet. 

• En Founder bør være dem person, som i realiteten opbygger den potentielt kvalificerende Wellness Konsulent-konto. 
Wellness Konsulent-konti, der opbygges af et familiemedlem eller en ven i en anden persons navn, gælder ikke. 

• En Wellness Konsulent-konto kan kun kvalificere sig til en Founders-plads, hvis dens kvalificering blev opnået gennem 
en demonstrérbar volumen. Ved brug af en Wellness Konsulents betalingsmetode på forskellige konti skal det bevises, 
at det er købsordrer for andre personer end Wellness Konsulenten. Bevis for modtagerens tilbagebetaling til Wellness 
Konsulenten vil være påkrævet. 

• Ingen enkeltperson kan have mere end en Founders-plads indenfor hvert enkelt land eller kombination af lande. 
Medlemskab af Founders Club er en præmie for en individuel og personlig indsats. Men en Wellness Konsulent kan 
kvalificere sig til at få en Founders-plads i hver enkelt land eller kombination af lande, hvor der findes en Founders Club. 

• Da en Founder skal opretholde hans/hendes kvalificering i 10 ud af 12 måneder i hvert kalenderår for rang af Gold (9 ud af 
12 måneder for rang af Platinum og Diamond), gælder følgende også: 

• For det første års kvalificering vil de 3 fortløbende måneder, der kvalificerer en Founder, også tælle med i en Founders 
årlige vedligeholdelseskrav for kalenderåret. Hvis de første 3 måneder af et kvalificerende år er månederne oktober, 
november og december, vil en Founder kvalificere sig til Founders Club-bonus i det år. Se forklaring i tabellen “Samlet 
antal resterende undtagelsesmåneder”. 

 

• Vedligeholdelseskrav for en Founder-plads nulstilles i starten af hvert kalenderår. 

• KRAV OM FORTSAT FREMGANG: Det forventes, at hver Founder vil fortsætte med at få deres dōTERRA-organisation 
til at vokse og vil hjælpe andre med at gøre det samme. Efterhånden som landet eller kombinationen af lande udvides 
og modnes, forventes det at medlemmerne af Founders Club også modnes og vokser. Som nævnt ovenfor kan krav om 
fremskridt annonceres løbende og gøres gældende når som helst for Founders Club for ethvert land eller kombination af 
lande. Kravene kan variere efter land eller kombination af lande. 

• Wellness Konsulent-kontoen for en kvalificeret Founder skal være i god orden hos dōTERRA. Udestående overtrædelser 
af politikker eller procedurer samt uetisk forretningsadfærd skal afklares til dōTERRAs tilfredshed. I sådan et tilfælde 
forbeholder dōTERRA sig ret til efter eget skøn på ubestemt tid at forsinke eller udsætte Founder Club-betalinger til en 
Founder, som ellers er kvalificeret, indtil Founder-kontoen igen er i god orden.
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Kvalificerende rang
Kvalificerer* som Founder i:

Marts Juni September December

GOLD 2 1 0 0

PLATINUM 3 2 1 0

DIAMOND 3 2 1 0

* Wellness Konsulenten skal opnå rangen i tre fortløbende måneder for at kvalificere sig

SAMLET ANTAL RESTERENDE UNDTAGELSESMÅNEDER


