
TEIE RIIGI FOUNDERS CLUBI REEGLID

dōTERRA Founders Clubi (asutajate klubi) programm on mõeldud selleks, et teha kindlaks ja premeerida 
neid Wellness Advocate’idest (heaolunõustajatest) juhte, kes on mänginud olulist rolli konkreetses piirkonnas 
turu avamisel, arendamisel ja kestlikul kasvatamisel.

Allpool toodud reeglid kehtivad dōTERRA Euroopa, Lähis-Ida ja Aafrika regioonis järgmises riigis või riikides 
tegutsevale Founders Clubile (asutajate klubile):

• Kui Wellness Advocate (heaolunõustaja) on täitnud kõik tingimused kolmel järjestikusel kuul, loetakse 
teda asjaomases riigis või riikides nõuetekohaseks Founderiks (asutajaks). Gold-tasemel Founder 
(asutaja) peab täitma kõik ettenähtud nõuded aasta jooksul 10 kuul 12-st, et ta saaks osaleda konkreetse 
riigi Founders Clubi (asutajate klubi) Bonus Pooli preemia jagamises. Platinum- ja Diamond-taseme 
nõue on rahuldada kõik tingimused 9 kuul 12-st. Lugege allpool toodud Founders Clubi (asutajate klubi) 
eeskirjast näiteid, kuidas täita ühes kalendriaastas kolme järjestikuse kuu nõue.

• GOLD-TASEME NÕUDED (vt allpool toodud tabelist riiki või riike)  
Wellness Advocate (heaolunõustaja) peab Founderi (asutaja) nõuete täitmiseks saavutama Gold-taseme 
ja ta peab riigis või riikides olema isiklikult liitnud vähemalt kolm Premier-tasemel liiget, kelle müügimaht 
ületab 5000 OV (organisational volume e organisatsiooni müügimahupunkti) liikme kohta. Wellness 
Advocate’il (heaolunõustajal) võib olla ka teisi värvatud liikmeid, kes ta Gold-tasemele tõstavad, kuid ta 
peab nõuete täitmiseks olema riigis või riikides isiklikult liitnud need kolm Premier-tasemel liiget, kelle 
müügimaht ületab 5000 OV liikme kohta. Mahtu kontrollitakse Executive-tasemel. 

• PLATINUM-TASEME NÕUDED (vt allpool toodud tabelist riiki või riike)  
Wellness Advocate (heaolunõustaja) peab Founderi (asutaja) nõuete täitmiseks saavutama Platinum-
taseme ja ta peab riigis või riikides olema isiklikult liitnud vähemalt kolm Silver-tasemel liiget, kelle 
müügimaht ületab 9000 OV liikme kohta. Wellness Advocate’il (heaolunõustajal) võib olla ka teisi 
värvatud liikmeid, kes ta Platinum-tasemele tõstavad, kuid ta peab nõuete täitmiseks olema riigis 
või riikides isiklikult liitnud need kolm liiget, kelle müügimaht ületab 9000 OV liikme kohta. Mahtu 
kontrollitakse Elite-tasemel. 

• DIAMOND-TASEME NÕUDED (vt allpool toodud tabelist riiki või riike)  
Wellness Advocate (heaolunõustaja) peab Founderi (asutaja) nõuete täitmiseks saavutama Diamond-
taseme ja ta peab riigis või riikides olema isiklikult liitnud vähemalt neli Silver-tasemel liiget, kelle 
müügimaht ületab 9000 OV liikme kohta. Wellness Advocate’il (heaolunõustajal) võib olla ka teisi 
värvatud liikmeid, kes ta Diamond-tasemele tõstavad, kuid ta peab nõuete täitmiseks olema riigis 
või riikides isiklikult liitnud need neli liiget, kelle müügimaht ületab 9000 OV liikme kohta. Mahtu 
kontrollitakse Elite-tasemel. 

• Founderid (asutajad) saavad ühe osaku riigi või riikide Founders Clubi (asutajate klubi) preemiasummast. 
Preemiasumma jaoks võetakse 0,5% kalendriaasta Commissionable Volume’ist (komisjonitasu aluseks 
olevast müügimahust), mis jagatakse Founderite (asutajate) hulgaga. Vt tabelit allpool.

• Kui riigis või riikides on kõik Founderite (asutajate) kohad täidetud, siis selle piirkonna Founders Club 
(asutajate klubi) suletakse (vt allpool toodud tabelist, mitu kohta riigi või riikide peale on ette nähtud).



Riik või riigid Riigi või riikide jaoks ettenähtud 
Founderi (asutaja) kohtade arv

Riigi 
tasemenõuded Alguskuupäev

Leedu [SULETUD]
Eesti [SULETUD]
Läti [SULETUD]

5 Gold 1.06.2017

Bulgaaria 5 Gold 1.01.2023

Rumeenia [SULETUD] 
Moldova (GAC) [SULETUD] 10 Platinum 1.09.2017

Kreeka
Küpros
Malta

7 Gold 1.06.2017

Tšehhi Vabariik
Slovakkia 10 Platinum 1.06.2017

Ungari [SULETUD] 5 Platinum 1.06.2017

Bosnia ja Hertsegoviina (GAC)
Horvaatia
Sloveenia

5 Platinum 1.09.2017

Poola [SULETUD] 10 Gold 1.06.2017

Austria [SULETUD] 5 Diamond 1.06.2017

Belgia
Luksemburg 7 Gold 1.06.2017

Šveits
Liechtenstein 5 Diamond 1.06.2017

Prantsusmaa
Andorra
Monaco

15 Gold 1.06.2017

Saksamaa [SULETUD] 17 Diamond 1.06.2017

Iirimaa 5 Gold 1.06.2017

Itaalia [SULETUD] 15 Gold 1.06.2017

Holland 7 Platinum 1.06.2017

Island
Taani
Soome
Norra
Rootsi

10 Platinum 1.06.2017

Portugal [SULETUD] 5 Gold 1.06.2017

Hispaania 10 Gold 1.06.2017

Ühendkuningriik 10 Platinum 1.06.2017

Iisrael [SULETUD] 5 Gold 1.06.2017

Venemaa [SULETUD] 30 Gold 1.01.2020

Lõuna-Aafrika 20 Gold 1.10.2019
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FOUNDERS CLUBI (ASUTAJATE KLUBI) REEGLID

• dōTERRA võib oma äranägemisel riigis või riikides kehtestada teisi Founders Clubi (asutajate klubi) tingimusi, mis 
tuleb Founderiks (asutajaks ) saamiseks täita. Sellisteks tingimusteks võivad olla näiteks pideva arengu nõue, erinevad 
sooritusnõuded, näiteks Power of 3 (kolmikjõu) boonuse väljateenimine, või aktiivsuse ülesnäitamine teatud riigis või 
riikides. „Aktiivsust“ võidakse defineerida järgmiste nõuete täitmisega: mentorlus, riigis või riikides liikmete värbamine ja 
toetamine, oma piirkonnas kokkusaamiste korraldamine ja üritustel osalemine. 

• Founder (asutaja) on isik, kes teeb potentsiaalselt nõudeid täitva Wellness Advocate’i (heaolunõustaja) kontoga päriselt tööd. 
Wellness Advocate’i (heaolunõustaja) konto, millega tegeleb teise inimese nimel mõni sõber või sugulane, ei lähe arvesse.  

• Wellness Advocate’i (heaolunõustaja) konto täidab Founderi (asutaja) positsiooniga seotud nõuded ainult siis, kui 
kontoomanik suudab tõendada piisavat müügimahtu. Kui Wellness Advocate (heaolunõustaja) maksab teiste inimeste 
tellimuste eest, peab ta tõestama, et on nende eest ise tasunud. Nõuete täitmiseks tuleb näidata, et tellimuse saaja on 
Wellness Advocate’ile (heaolunõustajale) tellimuse hüvitanud. 

• Ühelgi liikmel ei saa olla riigis või riikides enam kui üks Founderi (asutaja) positsioon. Founders Clubi (asutajate klubi) 
liikmesus on tasu üksikisiku isiklike pingutuste eest. Samas võib Wellness Advocate (heaolunõustaja) täita Founderiks 
(asutajaks) saamise nõuded mitmes riigis, kus Founders Club (asutajate klubi) tegutseb. 

• Kuna Founder (asutaja) peab säilitama oma kvalifikatsiooni 10 kuu jooksul 12-st igas kalendriaastas, et püsida Gold-tasemel 
(9 kuu jooksul 12-st Platinum- ja Diamond-taseme puhul), kehtivad lisaks järgmised tingimused. 

• Esimesel aastal kvalifitseerumiseks nõutavad kolm järjestikust kuud lähevad arvesse ka Founderi (asutaja) aastanõude 
täitmisel, et oma positsioon säilitada. Kui kvalifitseerumisaasta esimesed kolm kuud on oktoober, november ja 
detsember, osaleb Founder (asutaja) sel aastal ikkagi Founders Clubi (asutajate klubi) tulemustasu jagamisel. Parema 
ülevaate saate allpool toodud tabelist „Nõuete täitmiseks järelejäänud kuud“.  

 

• Founderi (asutaja) positsiooni säilitamise nõuete täitmine hakkab igal kalendriaastal algusest.  

• PIDEVA ARENGU NÕUE: eelduste kohaselt jätkab Founder (asutaja) oma dōTERRA organisatsiooni arendamist ja aitab 
teistel sama teha. Mida populaarsemaks ja edukamaks on saanud riigis või riikides tegutsev ettevõtte haru, seda edukamad 
ja kaugemale arenenud peaksid olema ka selle piirkonna Founders Clubi (asutajate klubi) liikmed. Nagu juba eespool 
öeldud, võib ettevõte kehtestada mis tahes riigi või riikide Founders Clubis (asutajate klubis) osalemisele täiendavad pideva 
arengu nõuded. Nõuded võivad riigiti või piirkonniti erineda.  

• Kvalifitseeruva Founderi (asutaja) Wellness Advocate’i (heaolunõustaja) konto peab olema dōTERRA silmis heas kirjas. 
Igasugused rikkumised ja ebaeetiliste äritavadega seotud probleemid tuleb lahendada dōTERRA jaoks rahuldaval moel. Kui 
liige seda nõuet ei täida, on dōTERRA-l õigus Founders Clubi (asutajate klubi) väljamaksed määramata ajaks edasi lükata 
või üldse tühistada, kuni Founderi (asutaja) konto taas heasse kirja tõuseb.

Kvalifitseerumistase
Founderina (asutajana) kvalifitseerumise aeg:

märts juuni september detsember

GOLD 2 1 0 0

PLATINUM 3 2 1 0

DIAMOND 3 2 1 0

* Wellness Advocate (heaolunõustaja) peab tingimuste täitmiseks saavutama nõutava taseme kolmel järjestikusel kuul

NÕUETE TÄITMISEKS JÄRELEJÄÄNUD KUUD


