Guide for hurtig sammenligning
Engrokunder og Uafhængig produkt konsulent (IPC)
UAFHÆNGIG PRODUKT
KONSULENT (IPC)

ENGROSKUNDER
Tilmeldelsesgebyr

€20 eller kvalificerende enrollment kit

€20 eller kvalificerende enrollment kit

Fornyelsesgebyr

€15 samt gratis olie

€15 samt gratis olie

Produkt rabat

25% rabat på detailpriser

25% rabat på detailpriser

Får Loyalty Rewards point

Ja

Ja

Giver Fast Track bonus

Ja

Ja

Får shipping Rewards point

Ja

Ja

Berettiget til produkt promo

Ja

Ja

Berettiget til enrollment promo (fx
enroll med 150 PV og få Cheer &
Motivate gratis)

Ja

Ja

Berettiget til at deltage i enroller
promos (fx Jasmine & Rose,
incitament tur, osv.)

Nej

Ja

Har personlig hjemmeside

Nej

Ja

Får bonusser & kompensation

Nej – kan ikke have en downline

Ja

Upline

Sponsor og Enroller kan være forskellig

Sponsor og Enroller kan være forskellig

Enroller kan flytte nye

Enroller har 14 dage til at flytte sponsor, og
yderligere 14 dage såfremt engroskunde
opgraderes til IPC efter 90 dage

Enroller har 14 dage til at flytte sponsor

Flytning af inaktiv konto

Man kan selv anmode om at blive flyttet
efter 6 måneders inaktivitet (0 PV)

Man kan selv anmode om at blive flyttet
efter 6 måneders inaktivitet (0 PV)

Første enrollment kan ændres en gang pr.
levetid for kontoen. Anden enrollment ændres
tilbage til den oprindelige enroller, dette
kræver virksomhedens godkendelse

Første enrollment kan ændres en gang pr.
levetid for kontoen. Anden enrollment
ændres tilbage til den oprindelige enroller,
dette kræver virksomhedens godkendelse

Dobbelt konto

Ikke tilladt. Hver person / ægtepar kan eje en
Engroshandelskonto eller en IPC konto

Ikke tilladt. Hver person / ægtepar kan eje en
Engroshandelskonto eller en IPC konto

Fast Track

Udbetales i de første 60 dage jf. Enroller tree

Udbetales i de første 60 dage jf. Enroller tree

Unilevel

Udbetales til Sponsor Tree efter de
første 60 dage

Udbetales til Sponsor Tree efter de
første 60 dage

Power of 3 bonus

Loyalty ordrer kan hjælpe med at kvalificere
din Upline til Power of 3

Loyalty ordrer kan hjælpe med at kvalificere
din Upline til Power of 3

Vilkår og betingelser

Forenklede Engros Kundevilkår & betingelser

Ingen ændringer - fortsætter med uændrede
vilkår og betingelser

mydoTERRA.com Universet

Adgang til Shop, Message Center og Profil
indstillinger.

Nuværende Back office med adgang til
alt indhold

Ændring af enroller

Men engroskunder kvalificerer Upline til
enrollment promotions

