
Ajakava

Kvalifitseerumisperiood
1. november 2022 – 31. jaanuar 2023 

Taotluste vastuvõtt 
16. jaanuar 2023 – 15. veebruar 2023

 
Ettevalmistusperiood  

16. veebruar 2023 – 28. veebruar 2023
 

Hooaeg 
1. märts 2023 – 31. mai 2023

Kvalifitseerumisnõuded

Kvalifitseerumisperioodil peate täitma ühe 
kuu jooksul järgmised nõuded.

 
• Saavutama Premier- kuni Platinum-taseme.
• Liidab isiklikult Euroopa/Iisraeli turul (kas 

Wellness Advocate’i (heaolunõustaja) või 
Wholesale Customerina (hulgikliendina)) 
kaks uut liiget, kes mõlemad peavad 
tegema ühe vähemalt 100 PV väärtuses 
liitumistellimuse.

• Peate leidma vähemalt ühe liidri enda 
ülaliinist, kes on nõus teid Diamond Clubis 
sponsoreerima. Sponsoreid võib olla ka 
kuni kolm.

• Esitama taotluse taotlemisperioodil.

Igakuised nõuded

1. Peate koguma vajaliku arvu 
nõuetele vastavaid liitumisi, millest 
kaks peavad olema teie isiklikud 
värbamised*.

1. kuu    10  
2. kuu    14  
3. kuu    18 

2. Korraldama kuusvähemalt 4 loengut
 

*Väljastpoolt meeskonda liitunud ei kvalifitseeru.

Kvalifitseerumisboonus

Kuu jooksul nõuded täitnud osalejad 
teenivad boonuse:

1. kuul 300 € / 255 £ + 50 tootepunkti

2. kuul 400 € / 340 £ + 100 tootepunkti

3. kuul 500 € / 425 £ + 150 tootepunkti

Boonus makstakse välja igal kuul 
kõikidele kvalifitseerunud osalejatele 
ja on mõeldud katma Diamond Clubis 

osalemise kulusid.
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Diamond Clubi programm aitab Wellness Advocate’il (heaolunõustajal) suurendada oma meeskonda ja tõusta kõrgemale tasemele.  
Selle ainulaadse võimaluse kaudu saab Wellness Advocate (heaolunõustaja) kasvatada oma meeskonda kiiresti ja lühikese aja jooksul,  

kohtuda uute inimestega, luua uusi suhteid ja arendada oma dōTERRA äri.

Kevad 2023



Pakkumised

Diamond Clubi liikmed saavad kasutada eripakkumisi.  Uued liikmed, kes liituvad Diamond Clubi 
liikme alla, saavad kasutada järgmisi eripakkumisi: 

Liitujad saavad 25 tootepunkti kahe esimese vähemalt 100 PV väärtuses LRP tellimuse eest, mille  
nad teevad järjestikustel kuudel pärast liitumistellimuse esitamist.
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Punktid

Punkte jagatakse Diamond Clubi liikmetele liitumiste, LRP tellimuste ja kõrgemale tasemele 
liikumise eest.  Hooaja lõpus võidavad kõige suurema punktisumma kogunud liikmed auhindu!  
Punkte teenitakse järgmiselt:

100–199 PV väärtuses liitumistellimus= 2 punkti  

200–399 PV väärtuses liitumistellimus= 3 punkti 

vähemalt 100 PV väärtuses LRP tellimus Diamond
Clubiga liitujalt = 4 punkti  

vähemalt 100 PV väärtuses liitumistellimus  
väljastpoolt meeskonda = 1 punkt 

vähemalt 100 PV väärtuses LRP tellimus Diamond  
Clubiga liitujalt = 3 punkti

Silver- kuni Diamond-taseme tõstmine = 50 punkti

Liitumistellimuse PV väärtus Kampaaniapakkumine

< 99 PV kampaaniapakkumist ei tehta

100–199 PV 15 ml Wild Orange (apelsiniõli)

200–399 PV  
15 ml Wild Orange (apelsiniõli)  

+ 15 ml Copaiba (kopaiivaõli)

vähemalt 400 PV
15 ml Copaiba (kopaiivaõli)  
+ 15 ml dōTERRA Adaptiv™

Boonused ja auhinnad

Esimesed 80 kõige suurema punktisumma kogunud  lõpetajat, kvalifitseeruvad aastal 2023 
dōTERRA Sourcing hankereisile. Esikümnesse jõudnud võivad kaasa võtta ühe kaaslase.

Saavutusboonus 

Igal kuul võidab igal tasemel* kõige rohkem punkte kogunud osaleja rahalise auhinna.  

1. koht võidab 500 eurot / 435 naela  
2.–3. koht võidab 250 eurot / 220 naela
4.–10. koht võidab 150 eurot / 130 naela

Kõrgemale tasemele liikujatele antakse kogu Diamond Clubi hooaja kestel auhinnaks  
dōTERRA logoga kingitusi.  

* Auhinna määramisel loetakse Gold- ja Platinum-taseme saavutajad üheks grupiks

Sponsorid

Sponsor on Wellness Advocate (heaolunõustaja), kes aitab 
koos dōTERRA-ga Diamond Clubi liikmel edu saavutada ja  
panustab rahaliselt igakuisesse boonusesse. 

Igal osalejal võib olla kuni kolm sponsorit, aga tal peab 
olema vähemalt üks sponsor. Kui osaleja on välja teeninud 
kuu boonuse, katab dōTERRA selle maksumusest  
50% ja sponsorid ülejäänud 50%, mis jagatakse nende  
vahel võrdselt.

10

20

100
200

Võtke ühendust Diamond Clubi meeskonnaga 
aadressil europediamondclub@doterra.com

Täpsema teabe leiate aadressilt 
https://www.doterra.com/ME/et_ME/diamond-club


