
Jihovýchodní evropské státy Černá Hora a Albánie jsou jedněmi z nejúchvatnějších míst Balkánského 
poloostrova. Černá Hora, obklopená rozeklanými horami, je domovem mnoha středověkých vesnic 
a v Albánii se nacházejí fascinující archeologická naleziště a staré hrady. V Albánii dōTERRA získává 
vzácnou bylinu smil italský.

Smilu italskému se daří ve středomořském klimatu, jaké je v Albánii. Rostlina dává přednost kamenité, 
dobře odvodněné půdě a asi po pěti letech uzrává. Právě po těchto pěti letech, kdy je v plné zralosti, 
se bylina sklízí, aby z ní byl získán esenciální olej.

Zájezd 2021 Incentive Trip do Černé Hory a Albánie vám umožní setkat se s kolegy, wellness 
konzultanty, a společně zažít sklizeň smilu.

Destinace
Černá Hora

Ti z vás, kteří se úspěšně kvalifikovali pro dōTERRA Incentive Trip 2021, budou ubytováni v 
čtyřhvězdičkovém hotelu Slovenska Plaza, což je tradiční rekreační středisko přímo na pláži v krásném 
historickém městečku Budva v Černé Hoře. Budva je rušné sídlo, které nabízí pohádkový výhled na 
moře, historické památky a krásnou architekturu, a to vše budete moci objevovat. 

Součástí zájezdu je návštěva Kotoru. Je to ideální místo, kde můžete zažít dokonale spojení s 
majestátní a nádhernou přírodou. Kotor je město vybudované podél antických dlážděných ulic a s 
budovami ve středověkém stylu. Obklopuje jej horská scenérie a krásné Skadarské jezero.

Skadarské jezero, jedno z největších evropských jezer, vymezuje hranice Černé Hory a Albánie. Je 
proslulé svou nedotčenou divokou přírodou a patří k nejdůležitějším přírodním rezervacím mokřadních 
ptáků v Evropě. Kolem se tyčí strmé hory zrcadlící se v čisté jezerní vodě s ostrovními kláštery a 
plovoucími zahradami leknínů. Traduje se, že Skadarské jezero vzniklo ze slz nešťastného skřítka! Díky 
těmto zvláštnostem je jezero jednou z nejnavštěvovanějších lokalit na Balkánu. 

Albánie

Zažijte velebná horstva, opevněná města a třpytivé pláže Albánie. A navíc se v této nádherné krajině 
pěstuje vzácná rostlina smil italský.

Esenciální olej je ze smilu italského získáván primárně parní destilací květů. Rostlina má úzké stříbrné 
lístky a květenství, které tvoří shluky zlatavě žlutých, kulovitých květů. Smil italský vystřídal v průběhu 
tisíciletí nejrůznější názvy, například byl nazýván nesmrtelnou nebo věčnou květinou. Doufáme, že 
zážitek ze sklizně smilu italského bude také věčný.

Incentive Trip 2021



Zakoupení Účasti
Pokud byste chtěli svou účast na zájezdu zakoupit, musíte svůj zájem o volbu zakoupení účasti 
předložit. Až svůj zájem předložíte, budeme váš požadavek moci posoudit. Veškeré podrobnosti 
ohledně nákladů na zakoupení najdete níže, včetně termínu a způsobů, jak zaslat nezbytné údaje.

Termín pro předložení vašich údajů k zakoupení je 30. Dubna 2021. Termín pro zaslání vaší platby je  
7. Května 2021.

Jednolůžkový Pokoj za Osobu 674 EUR

Dvoulůžkový Pokoj za Osobu 1348 EUR

Pokud si přejete, abychom zvážili vaši volbu zakoupení účasti, zašlete následující údaje e-mailem na 
adresu: euevents@dōTERRA.com

• Jméno a Příjmení

• E-Mail

• ID Wellness Konzultanta

• Kolik Hostů

• Jména Hostů

• Máte-li s sebou dítě, kolik je mu let*

*Upozorňujeme, že cena za dítě bude stejná jako výše uvedené ceny.

Program
Náš program je nabitý aktivitami a nemůžeme se dočkat na to, až se ho naši vítězové zúčastní! Úspěšní 
wellness konzultanti se mohou těšit, že budou každý den poznávat a objevovat něco nového. Zjistěte, 
jak vznikají některé naše oblíbené produkty, a objevte, jak je vybudován základ společnosti dōTERRA 
na čistotě a odpovědném získávání surovin. 

Co náš program nabízí:

• Tři noci v čtyřhvězdičkovém hotelu Slovenska Plaza v jednom ze dvou turnusů:  
21. - 24. Června (1. skupina) nebo 24. - 27. Června 2021 (2. skupina)*

• Snídaně každé ráno při pobytu ve čtyřhvězdičkovém hotelu Slovenska Plaza

• Skupinové transfery na letiště a z letiště Tivat 

• Veškerá místní doprava (včetně odvoz z letiště i doprava na letiště Tivat)

• Uvítací večeře o třech chodech

• Poznávací plavba na lodi po Skadarském jezeře včetně pikniku 

• Exkluzivní exkurze po destilerii v Albánii

• Výletní plavba na ostrov „Naše paní skal“ a poté volnočasová návštěva města Kotor

• Slavnostní večeře v exkluzivní lokalitě (bude prozrazeno později).

*Vítězové budou rozděleni do skupin podle země jejich bydliště.



Otázky a Odpovědi
Kde se bude konat Incentive Trip 2020 / Existuje nové Místo Konání?

Místo konání bude v Černé Hoře a Albánii, jak bylo původně plánováno. Zúčastní se ho vítězové z roku 
2020 i 2021.

Kdy se Akce Uskuteční?

Akce bude rozdělena do dvou turnusů - oba ve stejné destinaci. Až se ze zájezdu vrátí první skupina 
vítězů, dorazí na pobyt druhá skupina. Akce se uskuteční po sobě a program bude pro obě skupiny 
naprosto stejný.

• 1. Skupina: 21. - 24. Června 2021 

• 2. Skupina: 24. - 27. Června 2021 

Jak se dozvím, v kterém turnusu jsem zařazen?

Až obdržíte svou pozvánku na akci, bude vám oznámeno, do které skupiny jste zařazen. Skupiny 
budou vytvořeny podle zemí, v nichž máte své bydliště. Formální pozvánky na akci budou vítězům 
rozeslány v dubnu 2021. 

Can I request which group I would like to be a part of?

Můžeme zohlednit požadavky ohledně vaší dostupnosti v konkrétním termínu. Upozorňujeme však, že 
vaší žádosti můžeme vyhovět pouze v případě, že skupina, kterou upřednostňujete, ještě nedosáhla 
maximálního počtu osob. Pokud si přejete zjistit informace ohledně změny skupiny, napište e-mail na 
adresu euevents@dōTERRA.com.

Jak zjistím, kolik bodů jsem již získal?

Tabulka výsledků lídrů z r. 2020 uvádí 100 nejlepších vítězných členů a můžete si ji otevřít zde.  
V tabulce výsledků lídrů pro rok 2021 se zobrazuje 100 nejlepších, kteří se kvalifikují pro zájezd,  
a bude zde každý týden zveřejňován aktuální stav.

Kvalifikoval jsem se pro Incentive Trip v roce 2020 i v roce 2021 mohu se zúčastnit zájezdu 
dvakrát?

Dostanete možnost vzít si s sebou hosta a zúčastnit se společně v termínu, který vám byl určen.

Chtěl jsem si zakoupit účast na Incentive Trip v roce 2020, musím svůj zájem předložit 
znovu pro zájezd v roce 2021?

Pokud jste nám zaslal svůj zájem o zakoupení účasti na zájezdu v roce 2020, bude stále předmětem 
zvážení. Upozorňujeme, že pro volbu zakoupení účasti máme omezený počet míst. Budeme s vámi v 
kontaktu do 30. dubna 2021 a oznámíme vám, zda byl váš požadavek na zakoupení účasti potvrzen. 

Mohu přesto vyjádřit svůj zájem o zakoupení účasti na zájezdu v r. 2021?

Pokud nám budete chtít oznámit, že máte stále zájem, abychom zvážili vaši volbu zakoupení účasti, 
můžete se obrátit na tým organizátorů akcí do 30. dubna 2021 na této e-mailové adrese:  
euevents@dōTERRA.com. Další informace o možnosti zakoupení účasti jsou k dispozici zde.



Destilerie a Získávání Surovin
Cō-Impact Sourcing™ – Sociální Dopad: Albánie

Podle Světové banky se Albánie, která byla jednou z nejchudších zemí v Evropě, stala za posledních 
třicet let zemí s vyšším průměrným příjmem. Přestože je to povzbudivý, průkazný rozvoj a obnova, není 
hospodářský růst v Albánii v celé zemi rovnoměrně zastoupen. Venkov stále zaostává za městskými 
centry a zranitelné skupiny obyvatelstva stále nemají přístup ke zdravotnictví, vzdělání, sociální péči a 
ochraně dětí (UNICEF, výroční zpráva o Albánii z r. 2018).

Světová banka uvedla, že tento mírný hospodářský růst může v celé zemi zvýšit lepší přístup k 
regionálním a globálním trhům společně s diverzifikací vývozu a trhu. A právě zde, ve venkovských 
oblastech Albánie, začíná získávání surovin a výroba esenciálních olejů společnosti dōTERRA nabývat 
na významu.

Jak Získáváme Surovinu pro Esenciální olej Smil Italský 

Díky albánskému dlouhému a suchému létu, středomořskému podnebí a půdě bohaté na živiny roste 
smil italský krásně na stráních poblíž hlavního města Tirany a u Kopliku, v blízkosti Skadarského 
jezera v severní Albánii. Smil italský je cennou bylinou. Zajišťuje farmářům vyšší ziskovou marži než 
tradiční plodiny. Společnost dōTERRA získává v Albánii kromě smilu také suroviny pro esenciální oleje 
Vavřínový list, Jalovcové bobule a Drmek obecný, čímž přispívá k vytváření a udržení pracovních míst v 
těchto venkovských oblastech.

Náš destilační partner v Albánii nabízí farmářům víceleté smlouvy - které nejsou v Albánii obvyklé. 
Farmáři obvykle doufají, že za své plodiny obdrží na konci sezóny přijatelnou cenu, ta je však nejistá. 
Kupující může žádat „slevy“ z konečné prodejní ceny po neznámých nákladech, jako je doprava nebo 
posouzení kvality v poslední chvíli.

Oproti tomu farmáři, kteří uzavřeli smlouvu s partnerem společnosti dōTERRA, znají cenu, kterou 
za svou surovinu obdrží, velmi dobře od samého počátku - neexistují žádné překvapivé slevy. Tří až 
pětileté smlouvy nabízené farmářům naším partnerem zohledňují cenové výkyvy a farmáři mohou 
plánovat svou budoucnost. Tyto spravedlivé a spolehlivé praktiky vedly k tomu, že se počet farmářů 
pěstujících smil italský pro našeho partnera v Albánii zvýšil z 15 smluvních farmářů v roce 2015 na více 
než 340 farmářů v roce 2019, přičemž většina z těchto smluvních farmářů jsou ženy. 

Pracujeme na Zlepšení Zdraví a Hygieny 

Kromě toho, že Nadace dōTERRA Healing Hands Foundation® zajišťuje smluvní pracovní poměr 
farmářům venkovských oblastí Albánie, přispěla také ke zlepšení školních hygienických zařízení v 
zemědělských komunitách. Většina venkovských škol v Albánii postrádá vnitřní hygienická zařízení, 
a ty, které tato zařízení ve svých budovách mají, jen zřídka mají dostatek toalet, tekoucí vodu nebo 
dokonce oddělené místnosti pro chlapce a dívky. Mnoho žáků, zejména dívek, nedokončí v takových 
školách bez řádných hygienických zařízení školní docházku a přispívají tím ke stávající genderové 
nerovnosti ve vzdělání. dōTERRA Healing Hands Foundation® financovala kompletní renovaci školních 
hygienických zařízení ve třech albánských zemědělských komunitách, kde se nyní již zvýšila školní 
docházka dívek. Pokračujeme ve zjišťování nových projektů se sociálním dopadem, které může nadace 
dōTERRA Healing Hands financovat v těchto komunitách zaměřených iniciativou Co-Impact Sourcing.

Společnost dōTERRA podporuje odběrem smilu italského z Albánie etickou praxi získávání surovin, 
která farmářům zajišťuje spravedlivý a stabilní příjem. Společnost dōTERRA si předsevzala zlepšovat 
podmínky, v nichž pracují a žijí farmáři i jejich rodiny, což uskutečňuje různými iniciativami, od 
víceletých smluv až po renovace školních hygienických zařízení.



Smil italský je vzácná bylina. Oproti jiným jsou pouze květy této horské divoce rostoucí rostliny 
zdrojem vonného esenciálního oleje, který jste si zamilovali. Nyní se můžete připojit ke svým kolegům 
wellness konzultantům na našem Incentive Trip 2021 a navštívit Albánii a Černou Horu, kde se smil 
italský sklízí. Navažte celoživotní přátelství při návštěvě krásné destilerie, kde se přímo u zdroje 
naučíte, jak je tento olej získáván. Vrátíte se obohaceni o nedocenitelné vědomosti a zážitky ze 
sklizně smilu italského. Je na čase vydat se za tím, co je čisté a ryzí. 

Kvalifikační Období 1. Října - 31. Března 2021

Incentive Trip 21. - 24. Června nebo 24. - 27. Června 2021

Ceny
Získejte ke 31. březnu 2021 alespoň 100 bodů a buďte mezi předními 100 evropskými členy v konečné 
tabulce lídrů, kteří obdrží poutavý výlet za zdroji do Černé Hory a Albánie.

Ceny  Podrobnosti a Nároky 

Velká Cena

1 způsobilý účet se 100+ body = 

Až pro dvě osoby: ubytování v hotelu a náklady na výlet*,  
letenky, prémiový pokoj, balíček výrobků 5. úrovně  

a večeře s vedením trhu

Cena za 1. Místo

2–3 způsobilé účty se 100+ body = 

Až pro dvě osoby: ubytování v hotelu a náklady na výlet*,  
příspěvek na letenky až 250 € na osobu, lepší pokoj a  

balíček výrobků 5. úrovně

Cena za 2. Místo
4–9 způsobilých účtů se 100+ body = 

Až pro dvě osoby: ubytování v hotelu a náklady na výlet*,  
příspěvek na letenky až 150 € na osobu a balíček výrobků 4. úrovně

Cena za 3. Místo
10–50 způsobilých účtů se 100+ body = 

Až pro dvě osoby: příspěvek na letenky až 100 € na osobu,  
ubytování v hotelu, náklady na výlet* a balíček výrobků 3. úrovně

Cena za 4. Místo
51–70 způsobilých účtů se 100+ body = 

Až pro dvě osoby: ubytování v hotelu,  
náklady na výlet* a balíček výrobků 2. úrovně

Cena za 5. Místo
71–100 způsobilých účtů se 100+ body = 

Až pro dvě osoby: ubytování v hotelu, náklady na výlet*  
a balíček výrobků 1. úrovně

*náklady na výlet = návštěva destilerie, převoz na letiště a z letiště, večeře na uvítanou, slavnostní večeře, snídaně.



Kvalifikace
• Registrátor si musí každý měsíc udržet aktivní LRP ve výši 100 PV, aby získal body.

• Registrátor získává za registraci nového člena 2 až 3 body s minimální objednávkou LRP v hodnotě 
100 PV.

• Po uplynutí měsíce od registrace získá registrátor další body, pokud registrovaná osoba v 2., 3. a 4. 
měsíci zadá objednávku LRP v hodnotě 100 PV +. 

Registrace
Registrační Objednávka Získané Body
100 – 199 PV 2
200 PV + 3

LRP

Měsíc LRP Získané Body
1 2
2 3
3 4

Podmínky
• Kvalifikovaní členové si během kvalifikačního období musí udržovat měsíční objednávky LRP ve výši 100 PV.

• Body se sbírají pro globální registrace.

• Motivační akce bude zahájena 1. Října 2020 ve 00:00 h (GMT) a ukončena 31. Března 2021 ve 23:59 h (GMT).

• Společnost dōTERRA Europe bude seznam umístěných lídrů zveřejňovat každý týden od začátku 
listopadu 2020.

• Všichni úspěšní soutěžící zařazení do motivační akce budou obesláni e-mailem 15. Dubna 2021.

• Abyste mohli nárok na cenu uplatnit, musíte se o ni do 10 kalendářních dnů od vyrozumění přihlásit.

• Všechny žádosti o zvýšení třídy nebo změny u původní rezervace si zajistí a uhradí výherce 
motivační akce.

• Cena je nepřevoditelná, není poskytována v hotovosti a musí být přijata v nabízené podobě.

• Pro všechny produktové poradce registrované v Evropě.

• Každý produktový poradce dōTERRA musí být během motivačního období aktivní a dodržovat 
podmínky pro produktové poradce dōTERRA (smlouvu) a příručku zásad, aby se mohl kvalifikovat 
a získat odměnu.

• Společnost dōTERRA si vyhrazuje právo kontrolovat, upravovat a zamítnout jakýkoli objem, 
kompenzace, uznání či jiné odměny získané během motivační akce nebo v jejím důsledku, aby 
zajistila zachování principů motivační akce. Pokud společnost dōTERRA odhalí, že došlo k 
modifikaci, podvodu, problémům s dodržováním pravidel či nákupu bonusů, může podle vlastního 
uvážení daného produktového poradce z motivační akce okamžitě diskvalifikovat.

• Společnost dōTERRA si vyhrazuje právo diskvalifikovat kdykoli kteréhokoli produktového poradce 
za porušení podmínek.

• Se žádostmi o dokoupení výletu Incentive trip se obracejte na e-mailovou adresu  
euevents@dōTERRA.com.



Často Kladené Otázky
Jaké je Kvalifikační Období?

Motivační akce bude zahájena 1. Října 2020 ve 00:00 h (GMT) a ukončena 31. Března 2021 ve 23:59 h (GMT).

Jak se mohu kvalifikovat a získat 100 bodů, abych se mohl/a kvalifikovat na Incentive Trip?

• Registrátor si musí každý měsíc udržet aktivní LRP ve výši 100 PV, aby získal body.

• Registrátor získává za registraci nového člena 2 až 3 body s minimální objednávkou LRP v hodnotě 
100 PV.

• Po uplynutí měsíce od registrace získá registrátor další body, pokud registrovaná osoba v 2., 3. a 4. 
měsíci zadá objednávku LRP v hodnotě 100 PV +.

Registrace
Registrační Objednávka Získané Body
100 – 199 PV 2
200 PV + 3

LRP

Měsíc LRP Získané Body
1 2
2 3
3 4

Příklad
Když se nově zaregistrovaný člen připojí a objedná si prostřednictvím programu věrnostních odměn 
(LRP) sadu s hodnotou nad 100 PV, registrátor dostane 2 body.

Pokud bude registrovaný člen v kterémkoli měsíci v rámci kvalifikačního období (1. Říjen 2020 – 31. 
Březen 2021) i nadále objednávat další výrobky v rámci budoucích objednávek LRP v hodnotě nad 100 
PV, dostane registrátor body. Nemusí k tomu docházet v po sobě jdoucích měsících. 

Kdy se výlet koná?

Akce bude rozdělena do dvou turnusů - oba ve stejné destinaci. Až se ze zájezdu vrátí první skupina 
vítězů, dorazí na pobyt druhá skupina. Akce se uskuteční po sobě a program bude pro obě skupiny 
naprosto stejný.

• 1. Skupina: 21. - 24. Června 2021 

• 2. Skupina: 24. - 27. Června 2021 

Jak často se bude on-line aktualizovat stav seznamu umístěných lídrů?
Společnost dōTERRA Europe bude seznam umístěných lídrů zveřejňovat každý týden od začátku 
listopadu 2020.

Mohu si cenu přesunout na jiný účet?
Ne, pokud jste získali nárok na místo na tomto výletě Incentive Trip a nemůžete se ho zúčastnit, 
nebudete cenu moci převést na jiný účet.

Mohu namísto toho získat peněžní cenu nebo výlet odložit?
Ne, tato cena v podobě výletu Incentive Trip nemůže být proplacena v penězích ani přeložena na 
Incentive Trip příští rok.



dōTERRA Europe Incentive Trip – Otázky a Odpovědi
Bude tato akce odložena nebo zrušena?

Incentive Trip se neuskuteční v roce 2020 a je odložen na příští rok. Přestože to bylo těžké rozhodnutí, 
naší prvořadou prioritou je zdraví a bezpečnost naší rodiny dōTERRA.

Bude se moje kvalifikace stále počítat i pro příští rok?

Oceňujeme, jak usilovně jste pracoval/a, abyste dosáhl/a kvalifikace pro zařazení do Incentive Trip, a to 
nezůstane opomenuto. Pokud jste se úspěšně kvalifikoval/a pro zájezd v kvalifikačním období, budete 
se moci zúčastnit tohoto zájezdu v příštím roce.

Na jaký termín bude zájezd odložen?

V tuto chvíli řešíme možnosti náhradního termínu pro Incentive Trip. Na našich webových stránkách 
budou zveřejněny veškeré další informace, včetně nových termínů a aktualit ohledně akce, jakmile to 
bude možné.

Změní se místo konání?

Program i místo konání zůstávají beze změn. Akce se uskuteční podle plánu v Černé Hoře a Albánii. 

Jak zjistím, zda jsem pro zájezd oficiálně kvalifikován?

Současný stav bude stále zobrazován na našem webu, takže budete moci sledovat svou pozici v 
tabulce výsledků lídrů. 

Co se stane, pokud mi nebudou vyhovovat nové termíny zájezdu v příštím roce - obdržím 
nějakou formu náhrady?

Bohužel neexistuje žádná alternativní forma náhrady. Zájezd nelze převést na ekvivalent bodů nebo 
peněz. Abychom vám zajistili dostatek času k naplánování zájezdu v příštím roce, oznámíme nové 
termíny s velkým předstihem.

Obdržím i přesto letos pozvánku na zájezd?

Formální pozvánky budou rozeslány v příštím roce, v dubnu 2021. s uvedením odkazu na registraci. 
Budete tak moci zadat své údaje a přihlásit se na zájezd.

Chtěl jsem si účast na Incentive Trip zakoupit, jestliže se nekvalifikuji, musím svůj zájem 
předložit znovu?

Pokud jste nám zaslal svůj zájem o zakoupení zájezdu, bude stále předmětem zvážení. Upozorňujeme, 
že pro volbu zakoupení účasti máme omezený počet míst. Budeme s vámi v kontaktu během příštího 
dubna a oznámíme vám, zda byl váš požadavek na zakoupení účasti potvrzen. 

Mohu přesto vyjádřit svůj zájem o zakoupení účasti na zájezdu?

Pokud nám budete chtít oznámit, že máte stále zájem, abychom zvážili vaši volbu zakoupení účasti, 
můžete se obrátit na tým organizátorů akcí kdykoli až do dubna příštího roku na této e-mailové adrese:  
euevents@dōTERRA.com. Další informace o možnosti zakoupit si účast budou předány v rámci 
e-mailové komunikace.



Uhradí mi společnost dōTERRA mé náklady na letenku?

Společnost dōTERRA nebude moci nabídnout refundaci za žádnou cestu, která byla zakoupena. Toto 
rozhodnutí bylo učiněno vzhledem k této skutečnosti: než byla akce odložena, nebyly ještě rozeslány 
pozvánky vítězům a neuplynul konečný termín pro kvalifikace. Jestliže jste si již zakoupili letenku, 
doporučujeme vám, abyste se co možná nejdříve obrátili na příslušnou leteckou společnost a tuto 
záležitost vyřešili.

Proč to společnost dōTERRA neoznámila dříve?

Stále jsme pozorně sledovali situaci. Hrozba koronaviru však výrazně vzrostla do takové míry, kdy by 
riziko účasti bylo příliš vysoké. Ačkoli je tato akce až za několik měsíců, domníváme se, že její zrušení 
je v nejlepším zájmu a pro zachování zdraví našich wellness konzultantů, účastníků i zaměstnanců. To 
nám pomůže snížit riziko v maximální míře.Doufáme, že nás v této věci pochopíte a podpoříte.

Byla společnost dōTERRA donucena vládou, aby zrušila tuto akci?

Nikoli, vláda společnost dōTERRA nenutila zrušit akci. Rozhodnutí vzešlo od nás, vzhledem k naší péči 
a závazku zajistit dobré životní podmínky našim wellness konzultantům, účastníkům i zaměstnancům.


