
Montenegro og Albanien ligger i det sydøstlige Europa, og er nogle af Balkans smukkeste 
omgivelser. Montenegro er omgivet af høje bjerge og har mange middelalderlige landsbyer, mens 
Albanien har fascinerende arkæologiske steder og slotte. Albanien er også hvor dōTERRA dyrker 
den dyrebare evighedsblomst.

Evighedsblomst trives i middelhavsklimaet, der findes i Albanien. Planten foretrækker stenet, 
veldrænet jord og når modenhed efter cirka fem år. Planten er bedst efter fem år og høstes derefter 
for sin æteriske olie.

På vores Incentive Trip til Albanien og Montenegro i 2021 kan du møde andre Wellness Konsulenter for 
at opleve høsten af evighedsblomsten.

Destination
Montenegro 

Deltagere på dōTERRA Incentive Trip 2021 vil bo på Hotel Slovenska Plaza 4-star traditionelt 
feriested, der ligger ved stranden i den smukke historiske by Budva i Montenegro. Budva har en 
fantastisk udsigt over havet og er en livlig by fuld af historie og smuk arkitektur, som venter på at 
blive udforsket nærmere. 

Som en del af turen vil du også besøge Kotor. Det er det ideelle sted til at fordybe dig i landets 
betagende, naturlige skønhed. Kotor har mange antikke brostensbelagte gader og middelalderlige 
bygninger. Selve byen er omgivet af bjerglandskaber og den smukke sø Skadar.

Skadar-søen grænser både op til Montenegro og Albanien, og er en af de største søer i Europa. 
Området er kendt for sin uberørte natur og er et af de vigtigste reservater for vådfugle i Europa. 
Mellem de stejle bjerge ligger gamle klostre, klart vand og flydende enge med åkander. Nogle mener 
endda, at Skadar-søen blev skabt af en skovfes tårer! Det er disse små nuancer, som gør søen til et af 
de mest besøgte steder på Balkan. 

Albania

Oplev smukke bjerge, fæstningsbyer og smukke, hvide strande i Albanien. Dette smukke landskab 
giver god grobund for den dyrebare evighedsblomstplante.

Den æteriske olie fra evighedsblomsten sources primært fra blomsten. Planten har smalle, sølvfarvede 
blade og blomster, der former en klynge af gyldne, boldformede blomster. I tusinder af år har 
evighedsblomsten haft en række forskellige navne, herunder den udødelige eller evige blomst. Vi 
håber, at oplevelsen af at se høsten af evighedsblomsten også er evig.

Incentive Trip 2021



Købe-ind-på-muligheden 
Hvis du gerne vil købe dig ind på turen, skal du indsende din interesse for Købe-ind-på-muligheden. 
Når du har indsendt din interesse, kan vi behandle din anmodning. Du kan finde nærmere detaljer om 
omkostningerne ved Købe-ind-på-muligheden nedenfor, herunder tidsfrist og hvordan du indsender de 
nødvendige oplysninger.

Sidste frist for at indsende dine oplysninger for Købe-ind-på-muligheden er 30. april 2021. Fristen for 
at indsende din betaling er 7. maj 2021.

Enkeltværelse pr. person 674 EUR

Dobbeltværelse pr. person 1348 EUR

Hvis du ønsker at bruge Købe-ind-på-muligheden, bedes du sende følgende oplysninger til:  
euevents@dōTERRA.com

• Fuldt navn

• E-mailadresse

• Wellness-ID

• Hvor mange gæster

• Navn på gæsterne

•  Om du bringer et barn og deres alder*

*Bemærk, at prisen for et barn er den samme som ovenstående pris.

Dagsorden 
Vi har lavet en dagsorden fyldt med aktiviteter, og vi glæder os til at involvere vores vindere! De 
heldige Wellness Konsulenter kan se frem til at lære og opdage noget nyt hver dag. Lær, hvordan 
nogle af vores mest populære produkter fremstilles, og find ud af, hvordan fundamentet for dōTERRA 
bygger på renhed og ansvarlig sourcing. 

The programme includes the following:

• Et ophold på tre nætter på det Hotel Slovenska Plaza 4-star a fra enten: 21. - 24. juni (gruppe 1) 
eller 24. - 27. juni 2021 (gruppe 2)*

• Morgenmad hver morgen under dit ophold på det Hotel Slovenska Plaza 4-star

• Gruppetransport til og fra Tivat lufthavn 

• Al lokal transport (inklusive transport til og fra Tivat lufthavn)

• Tre retters velkomstmiddag

• Bådudflugt på Skadar-søen, inklusiv en picnic 

• Eksklusiv rundvisning på destilleriet i Albanien

• Bådudflugt til øen ‘Our Lady of the Rocks’ efterfulgt af et afslappet besøg i Kotor

• Festmiddag på et eksklusivt sted (afsløres på et senere tidspunkt).

*Vinderne tildeles en gruppe i henhold til deres bopælsland.



Ofte stillede spørgsmål
Hvor vil Incentive Trip 2020 blive afholdt/er der en ny destination?

Turen vil finde sted i Montenegro og Albanien, som oprindeligt planlagt. Både vindere fra 2020 og 
2021 vil deltage i turen.

Hvornår finder begivenheden sted?

Begivenheden opdeles i to ture - begge til samme destination. Når den første gruppe vindere er vendt 
tilbage fra turen, ankommer den anden gruppe vindere til turen. Begivenhederne finder sted lige efter 
hinanden, og programmet vil være det samme for begge grupper.

• Gruppe 1: 21.– 24. juni 2021 

• Gruppe 2: 24.– 27. juni 2021 

Hvordan ved jeg, hvilken tur jeg deltager i?

Når du modtager din invitation til begivenheden, får du besked om, hvilken gruppe du vil være en del 
af. Grupper opdeles efter deres bopælsland. Formelle invitationer til begivenheder vil blive sendt ud til 
vinderne i april 2021. 

Kan jeg anmode om, hvilken gruppe jeg gerne vil være en del af?

Vi kan tage imod anmodninger baseret på de turdatoer, du kan deltage i. Bemærk dog, at vi kun kan 
overveje din præference, hvis det maksimale gruppetal ikke allerede er nået for din foretrukne gruppe. 
Send en e-mail til euevents@doterra.com, hvis du ønsker at anmode om gruppeskift.

Hvordan finder jeg ud af, hvor mange point jeg har optjent indtil videre?

Ledertavlen for 2020 viser de 100 topvindere og kan ses her. Du kan se den ugentlige rangering, som 
viser online til de 100 bedste kvalificerede på ledertavlen for 2021.

Jeg har kvalificeret mig til Incentive Trip i 2020 og 2021. Kan jeg deltage i turen to gange?

Du får mulighed for at medbringe en gæst til at deltage i turen sammen med dig på dine tildelte datoer.

Jeg har indsendt min interesse for Købe-ind-på-muligheden for Incentive Trip 2020. Skal 
jeg indsende min interesse igen for turen i 2021?

Hvis du mailede os med din interesse for at købe dig ind på turen i 2020, vil du stadig komme i 
betragtning. Bemærk, at der er et begrænset antal for Købe-ind-på-muligheden. Vi vil kontakte dig inden 
30. april 2021 for at fortælle dig, om din anmodning om Købe-ind-på-muligheden er blevet bekræftet. 

Kan jeg stadig indsende min interesse for købe-ind-på-muligheden for turen i 2021?

Hvis du ønsker at informere os om din interesse for at komme i betragtning for Købe-ind-på-
muligheden, kan du kontakte Begivenhedsteamet indtil 30. april 2021 ved brug af denne e-mail-
adresse euevents@dōTERRA.com. Der findes flere oplysninger om Købe-ind-på-muligheden her. 



Destilleri og sourcing
Cō-Impact Sourcing™ – Social indvirkning: Albanien

Ifølge Verdensbanken har Albanien i løbet af de sidste tredive år forvandlet sig fra at være et af 
de fattigste lande i Europa til et land med indkomst i den øvre mellemklasse. Selv om dette er 
opmuntrende og viser vækst og genoplivning, har den økonomiske vækst i Albanien ikke været ligeligt 
fordelt i hele landet. Landdistrikter halter stadig bagefter bycentre, og sårbare grupper har stadig 
ikke tilstrækkelig adgang til sundhedstjenester, uddannelse, social pleje og børnebeskyttelse (UNICEF, 
Årsrapport for Albanien 2018).

Verdensbanken har noteret, at adgang til regionale og globale markeder samt eksport og 
markedsdiversificering kan øge retfærdig økonomisk vækst i hele landet. Det er her dōTERRAs 
sourcing og produktion af æterisk olie i landdistrikterne i Albanien kan gøre en forskel.

Sourcing æterisk olie fra evighedsblomst 

På grund af Albaniens lange, tørre somre, dets middelhavsklima og rige jord vokser evighedsblomsten 
frodigt på bakkerne nær Tirana, Albaniens hovedstad, og Koplik, nær Shkoder-søen i det nordlige 
Albanien. Evighedsblomsten er værdifuld. Den giver landmændene en højere fortjenstmargen 
end traditionelle afgrøder. Foruden evighedsblomsten sourcer dōTERRA også æteriske olier fra 
laurbærblade, enebær og Vitex i Albanien, hvilket er med til at skabe og opretholde arbejdspladser i 
disse landdistrikter.

Vores destillationspartner i Albanien tilbyder landmænd flerårige kontrakter - noget der ikke er 
almindeligt i Albanien. Normalt håber landmændene på at få en rimelig pris for deres afgrøde i 
slutningen af sæsonen, men prisen er usikker. En køber tilføjer muligvis “rabatter” til den endelige 
salgspris afhængig af ukendte omkostninger, såsom transport eller kvalitetsvurderinger.

I modsætning er de landmænd, der kontraheres af dōTERRAs partner, fuldt ud klar over den pris, 
de vil modtage for deres råmateriale lige fra starten - der er ingen uventede rabatter. De tre til fem-
årige kontrakter, som vores partner tilbyder landmændene, udligner prisudsving, og landmændene 
kan planlægge fremtiden. Disse retfærdige og pålidelige fremgangsmåder betyder, at antallet af 
landmænd, der dyrker evighedsblomsten for vores partner i Albanien, er vokset fra 15 kontrakterede 
landmænd i 2015 til mere end 340 i 2019, og de fleste af disse kontrakterede dyrkere er kvinder. 

Arbejde for at forbedre sundhed og hygiejne 

Ud over at levere kontrakterede jobs til landmænd i landdistrikterne i Albanien, har dōTERRA Healing 
Hands Foundation® også bidraget til at forbedre badeværelserne på skolerne i landbrugssamfund. 
De fleste skoler på landet i Albanien mangler et indendørs badeværelse. Dem, der har indendørs 
faciliteter, har sjældent tilstrækkelige toiletter, rindende vand eller endda separate faciliteter til drenge 
og piger. Uden rigtige badeværelser forlader mange studerende, især piger, skolen og bidrager 
til det eksisterende kønsgab i uddannelse. dōTERRA Healing Hands Foundation® har doneret til 
totalrenovering af skolebadeværelser i tre landbrugssamfund i Albanien, hvilket allerede har øget 
skoledeltagelsen for piger. Vi fortsætter med at identificere nye sociale virkningsprojekter for 
dōTERRA Healing Hands til finansiering i disse Co-Impact Sourcing-samfund.

Ved at købe evighedsblomst fra Albanien understøtter dōTERRA etiske praksisser for sourcing, 
der giver landmændene en rimelig, stabil indkomst. Fra flerårige kontrakter til renovering af 
skolebadeværelser er dōTERRA forpligtet til at forbedre de omstændigheder, hvorunder landmænd og 
deres familier arbejder og lever. 



Evighedsblomsten er dyrebar. I modsætning til mange krydderurter er det kun de vilde blomster i 
bjergene, der giver den duftende æteriske olie, du elsker. Nu kan du sammen med andre Wellness 
Konsulenter deltage på vores Incentive Trip 2021 og besøge Albanien og Montenegro, hvor 
evighedsblomsten høstes. Skab livslange venskaber og besøg et smukt destilleri, hvor du får 
personlig træning om, hvordan denne olie fremstilles. Du vender tilbage med uvurderlig viden og 
oplever på første hånd høsten af evighedsblomsten. Det er tid til at stræbe efter renhed. 

Kvalifikationsperiode 1. oktober 2020 – 31. marts 2021

Incentive Trip 21.–24. juni eller 24.–27. juni 2021

Præmier
Optjen mindst 100 point og vær blandt de førende 100 europæiske medlemmer på den endelige 
scoretavle den 31. marts 2021, så vil du modtage en spændende sourcing-tur til Montenegro og Albanien.

Præmier Detaljer og berettigelse 

Hovedpræmie

1 konto berettiget med over 100 point = 

For op til to personer: hotel og rejseomkostninger*, flybilletter, 
opgradering til premium værelse, varepakke niveau 5 samt middag med 

markedsledelse

Præmie for 1. plads
2-3 konti berettiget med over 100 point = 

For op til to personer: hotelophold og rejseomkostninger*, flybilletkredit 
op til 250 EUR pr. person, værelsesopgradering, varepakke niveau 5

Præmie for 2. plads
4-9 konti berettiget med over 100 point = 

For op til to personer: hotelophold og rejseomkostninger*, flybilletkredit 
op til 150 EUR pr. person, varepakke niveau 4

Præmie for 3. plads
10-50 konti berettiget med over 100 point = 

For op til to personer: Flybilletkredit op til 100 EUR pr. person, 
hotelophold og rejseomkostninger* og varepakke niveau 3

Præmie for 4. plads
51 - 70 konti berettiget med over 100 point = 

For op til to personer: hotelophold og rejseomkostninger* og varepakke 
niveau 2

Præmie for 5. plads
71 - 100 konti berettiget med over 100 point = 

For op til to personer: hotelophold og rejseomkostninger* og varepakke 
niveau 1

*rejseomkostninger=besøg på destilleri, transfer til og fra lufthavn, velkomstmiddag, festmiddag, morgenmad



Kvalificering
• Det tilmeldte medlem skal opretholde en aktiv LRP på 100 PV hver måned for at modtage point.

• Det tilmeldte medlem optjener mellem 2 og 3 point med en minimum LRP-ordre på 100 PV for 
tilmelding af et nyt medlem.

• Det tilmeldte medlem optjener yderligere point efter tilmeldingsmåneden, hvis det tilmeldte 
medlem placerer en LRP-ordre på over 100 PV i måned 2, 3 og 4. 

Tilmelding
Tilmeldingsordre Point modtaget
100 – 199 PV 2
200 PV + 3

LRP

LRP måned Point modtaget
1 2
2 3
3 4

Vilkår og betingelser
• Kvalificerede medlemmer skal opretholde en månedlig 100PV LRP-ordre i kvalifikationsperioden.

• Point akkumuleres for globale tilmeldinger.

• Incitamentet starter den 1. oktober 2020, kl. 00:00 (GMT) og slutter den 31. marts 2021 kl. 23:59 
(GMT).

• Rangering vil blive offentliggjort ugentligt af dōTERRA Europe fra begyndelsen af november 2020.

• Alle vindere vil blive underrettet via e-mail den 15. april 2021.

• Præmien skal accepteres inden for 10 kalenderdage efter meddelelsen for at indløse præmien.

• Eventuelle anmodninger om opdatering eller ændringer af den oprindelige reservation 
administreres og betales af incitamentsvinderen.

• Præmien kan ikke overdrages og har ingen kontantværdi og skal accepteres som tildelt.

• Åben for alle Wellness konsulenter, der er registreret i Europa.

• Hver dōTERRA Wellness konsulent skal være aktiv og overholde de gældende vilkår og betingelser 
(aftale) for dōTERRA Wellness konsulenter samt politikhåndbogen i incitamentperioden for at 
kunne kvalificere sig for og modtage præmien.

• dōTERRA forbeholder sig retten til at revidere, justere eller nægte enhver mængde, kompensation, 
anerkendelse eller andre belønninger, der opnås under eller som et resultat af incitamentet for at 
sikre, at incitamentets ånd opretholdes. Wellness konsulenter kan øjeblikkeligt blive diskvalificeret 
fra incitamenter, hvis dōTERRA bestemmer det efter eget skøn: f.eks. hvis der er registreret 
ændring, svig, manglende overholdelse eller bonuskøb.

• dōTERRA forbeholder sig retten til at diskvalificere enhver Wellness konsulent til enhver tid for 
overtrædelse af Vilkår og betingelser.

• Hvis du ønsker at ansøge om at købe en billet til Incentive trip, skal du sende en e-mail til 
euevents@dōTERRA.com



Ofte stillede spørgsmål
Sp. Hvornår er kvalifikationsperioden?

Incitamentet starter den 1. oktober 2020, kl. 00:00 (GMT) og slutter den 31. marts 2021 kl. 23:59 (GMT).

Sp. Hvordan kvalificerer jeg mig og optjener 100 point for at kvalificere mig til Incentive Trip?

• Det tilmeldte medlem skal opretholde en aktiv LRP på 100 PV hver måned for at modtage point.

• Det tilmeldte medlem optjener mellem 2 og 3 point med en minimum LRP-ordre på 100 PV for 
tilmelding af et nyt medlem.

• Det tilmeldte medlem optjener yderligere point efter tilmeldingsmåneden, hvis det tilmeldte 
medlem placerer en LRP-ordre på over 100 PV i måned 2, 3 og 4.

Tilmelding
Tilmeldingsordre Point modtaget
100 – 199 PV 2
200 PV + 3

LRP

LRP måned Points Received
1 2
2 3
3 4

Eksempel:
Når et nyt medlem tilmelder sig og bestiller et sæt til en værdi på over 100 PV via Loyalty Reward 
Programme (LRP), modtager det medlem, der tilmeldte det nye medlem, 2 point.

Hvis det nye tilmeldte medlem fortsætter med at bestille yderligere produkter på fremtidige LRP-
ordrer til en værdi af over 100PV i enhver måned i kvalifikationsperioden (1. oktober 2020 - 31. marts 
2021), vil det tilmeldte medlem blive tildelt point. Dette behøver ikke at forekomme i på hinanden 
følgende måneder. 

Sp. Hvor foregår turen?

Begivenheden opdeles i to ture - begge til samme destination. Når den første gruppe vindere er vendt 
tilbage fra turen, ankommer den anden gruppe vindere til turen. Begivenhederne finder sted lige efter 
hinanden, og programmet vil være det samme for begge grupper.

• Gruppe 1: 21.– 24. juni 2021 
• Gruppe 2: 24.– 27. juni 2021

Sp. Hvor ofte opdateres rangstatus online?
Rangering vil blive offentliggjort ugentligt af dōTERRA Europe fra begyndelsen af november 2020.

Sp. Kan jeg overføre min præmie til en anden konto?
Nej, hvis du har tjent en plads på denne Incentive Trip og ikke kan deltage, vil du ikke være i stand til at 
overføre din præmie til en anden konto.

Sp. Kan jeg modtage en pengepræmie i stedet eller udsætte min rejse?
Nej, denne Incentive Trip-præmie kan ikke udbetales i penge eller udsættes til det følgende års 
Incentive Trip.



dōTERRA Europe Incentive Trip – Ofte stillede spørgsmål
Vil begivenheden blive udsat eller annulleret?

Incentive Trip vil ikke ske i 2020 og udsættes til næste år. Det har været en vanskelig beslutning at træffe, 
men vores dōTERRA-families sundhed og sikkerhed er fortsat vores højeste prioritet.

Vil min kvalifikation stadig være gældende næste år?

Vi sætter pris på, hvor hårdt du har arbejdet for at kvalificere dig til Incentive Trip, og det anerkender vi. 
Hvis du har kvalificeret dig til turen i for kvalifikationsperioden, kan du stadig deltage i turen næste år.

Hvornår udsættes turen til?

Vi er i færd med at omlægge mulighederne for Incentive Trip. Eventuelle yderligere oplysninger, herunder 
nye begivenhedsdatoer og opdateringer vedrørende turen, vil blive offentliggjort på vores hjemmeside så 
snart som muligt.

Vil destinationen blive ændret?

Programmet og destinationen vil forblive uændret. Begivenheden vil stadig finde sted i Montenegro  
og Albanien. 

Hvordan ved jeg, om jeg officielt er kvalificeret til turen?

Den aktuelle status vises fortsat på vores hjemmeside, så du kan se din plads på ledertavlen. 

Hvad sker der, hvis jeg ikke kan deltage på de nye rejsedatoer det følgende år - vil jeg 
modtage en form for kompensation?

Desværre er der ingen alternativ form for kompensation. Turen kan ikke konverteres til det tilsvarende 
antal point eller penge. For at sikre, at du har tilstrækkelig tid til at planlægge næste års tur, annoncerer vi 
de nye datoer i god tid.

Vil jeg stadig modtage min invitation til turen i år?

Formelle invitationer sendes næste år i april 2021. Registreringslinket vil være inkluderet i invitationen. Det 
vil give dig mulighed for at indtaste de oplysninger, som du vil indsende til turen.

Jeg har indsendt min interesse for købe-ind-på-muligheden for Incentive Trip. Skal jeg 
indsende min interesse igen?

Hvis du mailede os med din interesse for at købe dig ind på turen, vil du stadig komme i betragtning. 
Bemærk, at der er et begrænset antal for købe-ind-på-muligheden. Vi vil kontakte dig næste år i april 
næste år for at informere dig om, hvorvidt din købe-ind-på-mulighed er blevet bekræftet. 

Kan jeg stadig indsende min interesse for købe-ind-på-muligheden for turen?

Hvis du ønsker at informere os om din interesse for at komme i betragtning for købe-ind-på-
muligheden, kan du kontakte begivenhedsteamet indtil april næste år ved brug af denne e-mail-adresse  
euevents@dōTERRA.com. E-mail-kommunikationen vil indeholde yderligere detaljer om  
købe-ind-på-muligheden. 



Vil dōTERRA godtgøre mine flyomkostninger?

dōTERRA kan desværre ikke tilbyde godtgørelse for købte rejser. Denne beslutning er blevet truffet, 
fordi invitationerne til begivenheden endnu ikke var sendt til vinderne, da begivenheden blev udsat, 
og fordi kvalifikationsfristen endnu ikke var afsluttet. De, der har købt rejser, rådes til at kontakte deres 
flyselskab så hurtigt som muligt for at løse denne sag.

Hvorfor har dōTERRA ikke meddelt dette tidligere?

Vi har fortsat nøje overvåget situationen. Truslen om Coronavirus er imidlertid steget betydeligt til det 
punkt, hvor risikoen ville være for høj for alle deltagere. Selvom der stadig er et par måneder til, at 
denne begivenhed afholdes, føler vi, at det er i vores Wellness Konsulenters, deltageres og personales 
interesse og trivsel at aflyse begivenheden. Det vil hjælpe med at reducere risikoen så meget som 
muligt. Vi sætter pris på din forståelse og støtte i denne situation.

Har regeringen tvunget dōTERRA til at annullere begivenheden?

Nej, regeringen har ikke tvunget dōTERRA til at annullere begivenheden. Denne beslutning er taget af 
hensyn til vores pleje og forpligtelse overfor vores Wellness Konsulenter, deltagere og personale.


