Incentive Trip 2021
В югоизточна Европа, Черна гора и Албания са разположени някои от най-спиращите дъха дестинации
на Балканския полуостров. Заобиколена от скалисти планини, Черна гора може да се похвали с много
средновековни селища, докато Албания има зашеметяващи археологически обекти и замъци. Албания е
мястото, където dōTERRA извлича ценното си безсмъртниче.
Безсмъртничето расте в средиземноморския климат в Албания. Растението предпочита камениста, добре
дренирана почва и достига зрялост след около пет години. Тогава растението е в своя връх на растеж,
след пет години и тогава се прибира реколтата за етерично масло.
С Incentive Trip 2021 до Черна гора и Албания можете да се присъедините към нашите уелнес консултанти,
за да опитате от събраните безсмъртничета.

Дестинация
Черна гора
Победителите в dōTERRA Incentive Trip 2021 ще отседнат в Hotel Slovenska Plaza 4-star, традиционен
курорт, сгушен на плажа, в красивия исторически град Будва в Черна гора. Будва има невероятни
гледки към морето и е оживен град, пълен с история и красива архитектура, всички в очакване да бъдат
разгледани.
Като част от пътуването, ще посетите Котор. Това е идеалното място да се потопите в несравнимата,
естествена красота на страната. Котор е изграден върху антични калдъръмени улици и има сгради в
средновековен стил. Самият град е заобиколен от планински пейзажи и красивото Шкодренско езеро.
На границата между Черна гора и Албания, Шкодренското езеро е едно от най-големите в Европа. То
се слави със своята девствена гора и е един от най-важните резервати за птици, обитаващи влажните
зони на Европа. Между стръмните планини се намират островни манастири, бистри водни източници и
плаващи водни лилии. Някои дори вярват, че Шкодренското езеро се е появило от сълзите на митичното
същество Пикси! Бледите му нюанси като тези правят езерото едно от най-посещаваните дестинации на
Балканския полуостров.

Албания
Насладете се на великолепни планини, крепостни градове и пенливи плажове в Албания. Също така тази
прекрасна извънградска местност разкрива скъпоценното растение безсмъртниче.
Етеричното масло от безсмъртниче се извлича предимно от цветето. Има тесни, сребристи листа и цветя,
които образуват струпване на златистожълти цветчета с форма на топче. В продължение на хиляди години
безсмъртничето е имало много имена, включително и „безсмъртното или вечното цвете”. Надяваме се, че
преживяването по събирането на безсмъртничето също ще се запази завинаги в спомените ви.

Закупуване на място
Ако искате да закупите своето място в пътуването, трябва да изпратите своето желание за опцията за
закупуване на място. След като го направите, ще можем да разгледаме молбата Ви. Можете да откриете
подробна информация за цените за закупуването на място по-долу, включително крайния срок и как да
изпратите необходимата информация.
Крайният срок за изпращане на информацията за закупуване на място е 30 април 2021 г. Крайният срок
за заплащане е 7 май 2021 г.
Единична стая на човек

674 EUR

Двойна стая на човек

1348 EUR

Ако желаете заявката Ви за закупуване на място да бъде разгледана, моля, пишете на следния имейл
адрес: euevents@dōTERRA.com
• Пълно име
• Имейл
• Уелнес идентификационен номер
• Брой посетители
• Имена на посетителите
• Ако водите и дете – посочете на колко години е*
*Моля, обърнете внимание, че цената за дете ще бъде същата като посочената по-горе цена.

Дневна програма
Имаме дневна програма, пълна с дейности, и нямаме търпение нашите победители да се впуснат в тях!
Успешните уелнес консултанти могат да очакват с нетърпение нови познания и да правят нови открития
всеки ден. Ще научат как някои от най-популярните ни продукти се създават и как основите на dōTERRA
се градят върху чистота и отговорно извличане.
Програмата включва следното:
• Тридневен престой в Hotel Slovenska Plaza 4-star от:
21–24 юни (група 1) или 24–27 юни 2021 (група 2)*
• Закуска всяка сутрин по време на престоя Ви в Hotel Slovenska Plaza 4-star
• Групови трансфери до и от летището в Подгорица
• Целия местен транспорт (включително посрещане от и изпращане до летището в Подгорица)
• Тристепенно вечерно меню приветствена вечеря
• Опознавателна екскурзия на Шкодренското езеро, включително и пикник
• Ексклузивна обиколка на дестилерията в Албания
• Екскурзия с лодка до остров „Our Lady of the Rocks“ (Богородица от скалите), последвана от спокойна
разходка до Котор.
• Тържествена вечеря на ексклузивно място (ще бъде разкрито на по-късна дата).
*Победителите ще бъдат разпределени на групи според страната на местоживеене.

ЧЗВ
Къде ще се състои Incentive Trip 2020/ има ли нова дестинация?
Пътуването ще се състои в Черна гора и Албания, както е планирано първоначално. Победителите от 2020
г. и 2021 г. ще присъстват на пътуването.

Кога ще се проведе мероприятието?
Събитието ще бъде разделено на две пътувания с еднаква дестинация. Когато първата група победители
се върне, втората ще се отправи към пътуването. Мероприятията ще се проведат последователно, а
програмата ще бъде еднаква и за двете групи.
• Група 1: 21 – 24 юни 2021 г.
• Група 2: 24 – 27 юни 2021 г.

Как да разбера в кое пътуване ще участвам?
Когато получите поканата си, ще бъдете уведомени за групата си. Групите ще бъдат разделени въз основа
на страната, в която живеят участниците. Официалните покани ще бъдат разпращани към победителите
през април 2021 г.

Мога ли сам/а да заявя в коя група искам да участвам?
Въз основа на датите, на които можете да пътувате, ние можем да вземем желанието Ви предвид. Обаче,
молим да обърнете внимание, че можем да разгледаме предпочитанието Ви, ако максималният брой на
местата за дадена група, не е достигнат. Моля, пишете на следния имейл адрес: euevents@dōTERRA.com,
ако искате да получите информация за смяна на групата.

Как да разбера колко точки съм събрал/а досега?
Таблото с класациите за 2020 г. показва 100-те победители и може да бъде видяно от Tyk. Месечните
класирания ще бъдат на Ваше разположение, за да видите онлайн кои са в топ 100 на квалифицираните
от таблото с класации за 2021 г.

Ако отговарям на условията за Incentive Trip 2020 и 2021, мога ли да участвам в
пътуването два пъти?
Ще Ви бъде предоставена възможността да вземете гост със себе си на пътуването по време на датите, за
които сте разпределени.

Заявил/а съм закупуване на място за Incentive Trip 2020, трябва ли да изпращам
отново желанието си 2021?
Ако сте ни изпратили имейл с желание за закупуване на място в пътуването през 2020 г., той ще бъде
разгледан. Имайте предвид, че местата са ограничени за опцията закупуване на място. Ще се свържем с
Вас до 30-ти април 2021 г., за да Ви уведомим дали закупуването на мястото Ви е потвърдено.

Мога ли все още да заявя своето желание за закупуване на място в пътуването през
2021 г.?
За да ни информирате за желанието си да бъдете разгледани за опцията за закупуване на място, можете
да се свържете с екипа, отговарящ за събитията, до 30 април 2021 г., като използвате имейл адрес
euevents@dōTERRA.com. Повече подробности за опцията за закупуване на място можете да намерите Tyk.

Дестилерия и извличане
Cō-Impact Sourcing™ – Социално въздействие: Албания
Според Световната банка през последните тридесет години Албания се е превърнала от една от
най-бедните страни в Европа в държава с доход над средния. Въпреки че това е окуражаващ факт,
демонстрира растеж и ревитализация, икономическото развитие в Албания не е еднакво разпределено
в цялата страна. Селските райони продължават да изостават от градските центрове и уязвимите групи
все още нямат подходящ достъп до здравни услуги, образование, социални грижи и закрила на детето
(UNICEFF, Годишен отчет на Албания 2018 г.).
Световната банка открива, че достъпът до местния и световния пазар, заедно с износа и
диверсификацията на пазара, могат да увеличат справедливия икономически растеж в страната. Точно в
такива селски райони на Албания извличането на етеричните масла dōTERRA става ценно.

Извличане на етерично масло от безсмъртниче
Поради дългите и сухи лета на Албания, средиземноморския си климат и богата почва, безсмъртничето
расте красиво по хълмовете близо до Тирана, столицата на Албания, и Коплик, близо до Шкодренското
езеро в Северна Албания. Безсмъртничето е ценно. Предлага на земеделците по-висок марж на печалба
от традиционните култури. Освен безсмъртниче dōTERRA също извлича етерични масла от хвойна,
дафинов лист и витекс от Албания, което допринася за създаването на устойчиви работни позиции в
селските райони.
Нашият дестилационен партньор от Албания предлага на фермерите дългогодишни договори – нещо,
което не се среща често в Албания. Обикновено фермерите се надяват да получат разумна цена за
реколтата си в края на сезона, но цената е несигурна. Купувачът може да приложи „отстъпки“ за крайната
продажна цена след непредвидени разходи, като например транспорт или оценки на качеството в
последния момент.
Вместо това фермерите, които са сключени от партньора на dōTERRA, са напълно наясно с цената, която
ще получат за своята суровина, от самото начало - няма изненадващи отстъпки. Три до петгодишните
договори, предлагани на фермерите от нашия партньор, поемат колебанията в цените и фермерите могат
да планират бъдещето. Тези справедливи и надеждни практики означават, че броят на земеделските
производители, отглеждащи безсмъртниче за нашия партньор в Албания, е нараснал от 15 договора с
фермери през 2015 г. до повече от 340 през 2019 г. и повечето от тези договорени фермери са жени.

Работа за подобряване на здравето и хигиената
В допълнение към осигуряването на договори за работа на земеделските производители в селските райони
на Албания, dōTERRA Healing Hands Foundation® също допринесе за подобряване на училищните тоалетни
в земеделските общности. Повечето селски училища в Албания нямат вътрешна тоалетна, а тези с вътрешно
съоръжение рядко имат достатъчно седалки, течаща вода или дори отделни съоръжения за момчета и
момичета. Без подходящи тоалетни много ученици, особено момичета, отпадат от училище, допринасяйки
за съществуващата разлика в пола в образованието. dōTERRA Healing Hands Foundation® дари за цялостен
ремонт на училищни тоалетни за три земеделски общности в Албания, което вече увеличи училищната
посещаемост за момичета. Ние продължаваме да стартираме нови проекти за социално въздействие за
dōTERRA Healing Hands, които да финансираме в тези Co-Impact Sourcing общности.
Чрез извличането на безсмъртниче от Албания, dōTERRA подкрепя етичните практики за извличане,
които осигуряват на фермерите справедлив, стабилен доход. От многогодишни договори до ремонт на
училищните тоалетни, dōTERRA се ангажира да подобри обстоятелствата, при които земеделците и техните
семейства работят и живеят.

Безсмъртничето е ценно. За разлика от много билки, ароматното етерично масло, което обичате, се
съдържа единствено в цветчетата на яркожълтите листа. Вече можете да се присъедините към уелнес
консултантите за нашия Incentive Trip 2021 и да посетите Албания и Черна гора, където се добива
безсмъртниче. Създайте приятелства за цял живот при посещението на красивата дестилерия и
получете знания от първа ръка относно извличането на маслата. Ще се върнете с безценни познания и
опит с дестилацията на безсмъртниче. Време е да преследвате чистото.

Квалификационен период

1-ви октомври 2020 г. – 31-ви март 2021 г.

Incentive Trip

21–24 юни или 24 – 27 юни 2021 г.

Награди
Спечелете поне 100 точки и бъдете сред първите 100 европейски членове в окончателното класиране на
31-ви март 2021 г. и ще получите вълнуващо пътешествие до източници в Черна гора и Албания.

Награди

Подробности и класиране
1 акаунт класиран със 100+ точки =

Голямата награда

За максимум двама души: настаняване в хотел и транспортни разходи*,
въздушен транспорт, допълнително обновяване на стая, пакет с рекламни
материали ниво 5 и вечеря с пазарен лидер
2-3 акаунт класиран със 100+ точки =

Награда за 1-во място

За макс. двама души: настаняване в хотел и транспортни разходи*,
кредит за въздушен транспорт до 250 евро на човек, ъпгрейд на
стая и вързоп с рекламни материали ниво 5.
4-9 акаунт класиран със 100+ точки =

Награда за 2-ро място

За макс. двама души: настаняване в хотел и транспортни разходи*,
кредит за въздушен транспорт до 150 евро на човек и вързоп
с рекламни материали ниво 4.
10-50 акаунт класиран със 100+ точки =

Награда за 3-то място

За макс. двама души: кредит за въздушен транспорт до 100 евро на
човек, настаняване в хотел и транспортни разходи* и вързоп
с рекламни материали ниво 3.
51 – 70 акаунти класирани със 100+ точки =

Награда за 4- то място

За макс. двама души: настаняване в хотел и транспортни разходи*
и вързоп с рекламни материали ниво 2.
71 – 100 акаунти класирани със 100+ точки =

Награда за 5-то място

За макс. двама души: настаняване в хотел и транспортни разходи*
и вързоп с рекламни материали ниво 1

*Транспортни разходи= посещение на дестилерия от и до летище, приветствена вечеря, празнична вечеря, закуска.

Квалификации
• Участващият трябва да поддържа активен LRP от 100 PV всеки месец, за да трупа точки.
• Участващият натрупва между 2 и 3 точки с минимална LRP поръчка от 100 PV при регистрация на нов член.
Регистриране

Поръчка при записване
100 – 199 PV
200 PV +

Натрупани точки
2
3

• Участващият натрупва допълнителни точки след месеца на регистриране, ако регистрираното лице
направи LRP поръчка от 100PV + през месеците 2, 3 и 4.

LRP

LRP месец
1
2
3

Натрупани точки
2
3
4

Правила и условия
• Класираните трябва да поддържат месечна LRP поръчка от 100 PV по време на квалификационния
период.
• Точките се натрупват за глобални регистрации.
• Периода започва на 1-ви октомври 2020 г. в 00:00 ч. (GMT) и приключва на 31-ви март 2021 г. в
23:59 ч. (GMT).
• Класиранията ще се предоставят всяка седмица от dōTERRA Europe от началото на ноември 2020 г.
• Печелившите ще бъдат уведомени по имейл на 15-ти април 2021 г.
• Приемането на наградата трябва да се осъществи в срок от 10 календарни дни след известието, за да
бъде получена.
• Всякакви молби за ъпгрейд или промени по първоначалните резервации ще се определят и заплащат
от печелившия.
• Наградата не може да бъде прехвърляна, няма парична стойност и трябва да бъде приета както е
представена.
• Достъпно за всички Уелнес консултанти, които са регистрирани в Европа.
• Всеки Уелнес консултант на dōTERRA трябва да е активен и в съответствие с неговите/нейните
условия и правила на уелнес консултантите на dōTERRA, както и ръководството за политики по време
на периода, за да се квалифицира и да получи наградата.
• dōTERRA си запазва правото на одит, да нагоди или да откаже всякакъв обем, обезщетения,
признавания или други награди, получени по време или в резултат на периода, за да се подсигури,
че е изпълнена целта на поощрителната кампанията. Уелнес консултанти могат да бъдат
дисквалифицирани на момента от кампанията, ако dōTERRA го определи по свое усмотрение:
промени, измами, проблеми в съответствията или наличието на закупуване на бонуси.
• dōTERRA си запазва правото да дисквалифицира всеки уелнес консултант по всяко време за
нарушение на правилата и условия.
• За да подадете заявление за закупуване на място за Incentive trip, моля изпратете имейл до:
euevents@dōTERRA.com.

ЧЗВ
Кога започва квалификационния период?
Периода започва на 1-ви октомври 2020 г. в 00:00 ч. (GMT) и приключва на 31-ви март 2021 г. в 23:59 ч. (GMT).

Как мога да се класирам и да спечеля 100 точки, за да се квалифицирам за Incentive Trip?
• Участващият трябва да поддържа активен LRP от 100 PV всеки месец, за да трупа точки.
• Участващият натрупва между 2 и 3 точки с минимална LRP поръчка от 100 PV при регистрация на нов член.

Enrolment

Поръчка при записване

Натрупани точки

100 – 199 PV

2

200 PV +

3

• Участващият натрупва допълнителни точки в последващия от регистрацията месец, ако
регистрираният направи LRP поръчка от 100PV + в месец 2, 3 и 4.

LRP

LRP месец

Натрупани точки

1

2

2

3

3

4

Пример
При регистрацията на нов член и след като направи поръчка на стойност повече от 100 PV чрез
програмата за лоялност (LRP), лицето, регистрирало го ще получи 2 точки.
Ако регистрирания член продължи да поръчва допълнително продукти по бъдещи LRP поръчки на стойност
над 100PV във всеки месец от квалификационния период (1 октомври 2020– 31 март 2021 г.), лицето,
регистрирало го, ще получи точки. Това не е задължително да е в рамките на последователни месеци.

Кога е пътуването?
Събитието ще бъде разделено на две пътувания с еднаква дестинация. Когато първата група победители
се върне, втората ще се отправи към пътуването. Мероприятията ще се проведат последователно, а
програмата ще бъде еднаква и за двете групи.
• Група 1: 21 – 24 юни 2021 г.
• Група 2: 24 – 27 юни 2021 г.

Колко често ще бъде обновяван статуса на класирането онлайн?
Класиранията ще се предоставят всяка седмица от dōTERRA Europe от началото на ноември 2020 г.

Мога ли да прехвърля наградата си на друг акаунт?
Не, ако сте спечелили място за пътуването и не можете да присъствате, не можете да прехвърлите
наградата си на друг акаунт.

Мога ли да получа парична награда вместо това или да отложа пътуването?
Не, наградата не може да бъде изплатена с парични средства или да бъде отложена за пътуването от
следващата година.

dōTERRA Europe Incentive Trip – Често задавани въпроси
Събитието ще бъде ли отложено или отменено?
Incentive Trip няма да се проведе през 2020 г. и е отложено за следващата година. Въпреки че това беше
трудно за вземане решение, здравето и безопасността на нашето семейство в dōTERRA остава наш
приоритет номер едно.

Квалифицирането ми ще бъде ли валидно за следващата година?
Оценяваме усилията, които положихте, за да се квалифицирате за Incentive Trip, и те няма да останат
невъзнаградени. Ако успешно сте се квалифицирали за пътуването по време на квалификационен
период, ще можете да присъствате следващата година.

За кога ще бъде отложено пътуването?
В процес сме на съставяне на нов график за Incentive Trip. Повече информация, включително нови дати
за мероприятията и обновления относно Incentive Trip, ще бъде публикувана на нашия уебсайт възможно
най-скоро.

Ще има ли промяна в мястото?
Програмата и мястото остават същите. Мероприятието ще се проведе, както е планувано, в Черна гора и
Албания.

Как да разбера дали отговарям на условията за пътуването?
Текущите класирания ще продължават да бъдат показвани на нашия уебсайт, за да можете да следите на
кое място сте в таблото за класиране.

Какво ще се случи, ако не мога да присъствам на новите дати за пътуването
следващата година – ще получа ли обезщетение под някаква форма?
За съжаление, не съществува алтернативна форма на обезщетение. Пътуването не може да бъде
прехвърлено към еквивалент на точки или парични суми. За да се уверите, че разполагате с достатъчно
време за планиране на пътуването следващата година, ще обявим новите дати предварително.

Ще получа ли все пак тази година поканата си за пътуването?
Официалните покани ще бъдат изпращани следващата година, през април 2021 г. Поканата ще съдържа
линк за регистрация. Чрез него ще можете да въведете и изпратите своите данни за пътуването.

Заявил/а съм закупуване на място за Incentive Trip, трябва ли да изпращам отново
желанието си за това?
Ако сте ни изпратили имейл с желание за закупуване на място в пътуването, той ще бъде взет под
внимание. Имайте предвид, че местата за опцията закупуване на място са ограничени. Ще се свържем с
Вас през април следващата година, за да Ви уведомим дали закупуването на мястото Ви е потвърдено.

Мога ли все още да заявя своето желание за закупуване на място в пътуването?
За да ни информирате за желанието си да бъдете разгледани за опцията за закупуване на място, можете
да се свържете с екипа, отговарящ за събитията, до април месец следващата година, като използвате
следния имейл адрес euevents@dōTERRA.com. Повече информация относно опцията за закупуване на
място ще бъде предоставена в имейл кореспонденцията.

dōTERRA ще възстанови ли разходите ми за полета?
dōTERRA няма да предлага възстановяване на суми за каквито и да е закупени билети. Това решение
е взето въз основа на следното: преди отлагането на мероприятието поканите за събитието не бяха
разпратени към победителите и крайният срок за квалифициране не беше приключил. Съветваме тези,
които са закупили билети, да се свържат с авиокомпанията при първа възможност, за да решат този
въпрос.

Защо dōTERRA не обяви новината по-рано?
Продължавахме внимателно да следим ситуацията. Но заплахата от коронавируса значително се увеличи
дотам, че рискът щеше да е прекалено висок за всички присъстващи. Въпреки че до мероприятието
остават няколко месеца, смятаме, че е в интерес на всички и за общото благосъстояние на нашите уелнес
консултанти, гости и екип, да отменим това събитие. Това ще ни помогне да намалим риска във възможно
най-голяма степен.Оценяваме разбирането и подкрепата Ви по този въпрос.

Правителството ли накара dōTERRA да отмени мероприятието?
Не, правителството не е принуждавало dōTERRA да отменя събитието. Това решение бе взето въз основа
на нашата загриженост и отговорност към благосъстоянието на нашите уелнес консултанти, гости и екип.

