Incentive Trip 2021
Kagu-Euroopas paiknevad Montenegro ja Albaania on Balkani poolsaare ühed kauneimad piirkonnad.
Karmide mägede süles peituv Montenegro on tipitud täis keskaegseid külasid, Albaanias leidub
aga rikkalikult arheoloogilisi huviväärsusi ja kindlusi. Just Albaaniast on pärit dōTERRA hinnaline
käokullaõli.
Ahtalehine käokuld kasvab Albaania vahemerelises kliimas hästi. Taim eelistab kivist, hästi vett
läbilaskvat pinnast, milles ta sirgub koristusküpseks umbes viie aastaga. Eeterliku õli tootmiseks
korjatakse kokku umbes viieaastased taimed, mis sisaldavad optimaalselt kasulikke aineid.
2021 Incentive Tripil Montenegrosse ja Albaaniasse saate koos teiste Wellness Advocate’idega
(heaolunõustajatega) kogeda käokullakoristust.

Sihtpunkt
Montenegro
Auhinnaks dōTERRA Incentive Trip 2021 võitnud liikmed majutatakse Hotel Slovenska Plaza 4-stari
hotelli, mis asub Montenegro kauni ajaloolise kuurortlinna Budva rannal. Budva pakub külastajatele
nautimiseks lummavaid merevaateid ja kuurortimelu ning uurimiseks küllaga ajalugu ja arhitektuuri.
Reisi osaks on väljasõit Kotori. Pole paremat kohta selle väikeriigi loomuliku ilu nautimiseks kui Kotor,
iidvanade munakivitänavate ja keskaegsete hoonetega linnake, mida piiravad ühest küljest mäed ja
teisest küljest Shkodëri järv.
Montenegro ja Albaania piirile jääv Shkodëri järv on üks Euroopa suurimaid järvi. Puutumatust
metsikust loodusest ümbritsetud järv on Euroopas oluline veelindude kaitseala. Järskude mäenõlvade
vahele on peidetud ligipääsmatuid kloostreid ja vesiroosidesse mattunud selge veega järvi. Legendi
järgi olla Shkodëri järv alguse saanud haldja silmaveest. Tänu eespool mainitule pole ime, et järv on
Balkanimaades turistide üks meelispaiku.

Albaania
Siin saate kogeda lummavaid mägesid, kindluslinnu ja kirka veega randu ning imetleda
maapiirkondades lokkavat käokullasaaki.
Käokulla eeterlik õli destilleeritakse peamiselt taime õitest. Käokullataimel on kitsad hõbedased lehed
ja kuldkollased, kerakujuliselt kasvavad õied. Tuhandete aastate jooksul on seda taime kutsutud eri
nimedega, sealhulgas surematuks või igaveseks õieks. Loodame, et käokulla saagikoristus pakub ka
teile igaveseks meeldejäävat kogemust.

Koha Ostmine
Kui sooviksite ise reisile koha osta, peate saatma meile vastava taotluse. Kui olete oma huvi
väljendanud, saame teid ootenimekirja lisada. Ostetava koha täpse kulude jaotuse leiate altpoolt koos
tähtaja ja teabega, kuidas esitada vajalikud andmed.
Reisi ostmiseks vajalike andmete esitamise tähtaeg on 30. Aprill 2021. Tasumise tähtaeg on 7. Mai 2021.
Koht Üheinimesetoas

674 EUR

Koht Kaheinimesetoas

1348 EUR

Kui soovite, et teid võetaks reisiostujärjekorda, saatke vajalikud andmed aadressil : euevents@dōTERRA.com
•

Täisnimi

•

E-Posti Aadress

•

Nõustaja ID

•

Mitu inimest osaleb

•

Osalejate nimed

•

Kui võtate kaasa lapse, siis kui vana*

* NB! Lapse osalemise hind on sama mis täiskasvanul.

Reisikava
Meie reisikavast leiate mitmesuguseid tegevusi, nii et ootame põnevusega võitjatega kohtumist!
Edukatel Wellness Advocate’idel (heaolunõustajatel) on iga päev midagi uut õppida ja avastada. Saate
teada, kuidas valmivad mõned meie populaarsed tooted ja kuidas kogu dōTERRA tegevus tugineb
puhtusele ja vastutustundlikule hankimisele.
Reis Sisaldab:
•

Kolm ööd Hotel Slovenska Plaza 4-stari hotellis vahemikus
21. – 24. Juuni (1. Grupp) või 24. – 27. Juuni 2021 (2. Grupp)*

•

Hommikusöök iga Hotel Slovenska Plaza 4-staris veedetud öö järel

•

Kohalevedu koos rühmaga Podgorica lennujaamast

•

Kogu kohalik transport (sealhulgas Podgorica lennujaamast pealevõtmine ja sinna äraviimine)

•

Kolmekäiguline tervituslõuna

•

Shkodëri järve avastusretk paadiga ja piknik

•

Ringkäik Albaania destilleerimisvabrikus

•

Paadiekskursioon Gospa od Škrpjela saarekesele ja vaba aeg Kotoris

•

Pidulik õhtusöök eksklusiivses paigas (täpsustatakse hiljem)

*Võitjad jagatakse gruppidesse elukohariigi alusel.

KKK
Mis kohta Incentive Trip 2020 toimub? Kas reisil on uus sihtpunkt?
Reis viib Montenegrosse ja Albaaniasse, nagu esialgu plaanitud. Reisil osalevad nii 2020. kui ka 2021.
aasta võitjad.

Millal üritus toimub?
Reisil osalejad jagatakse kaheks grupiks, kuid sihtkoht on mõlemal sama. Kui esimene võitjate grupp on
reisi lõpetanud, saabub teine grupp. Kõik üritused toimuvad järjest ja programm on mõlemal grupil sama.
•

Grupp: 21. – 24. Juuni 2021

•

Grupp: 24. – 27. Juuni 2021

Kuidas ma teada saan, kummal reisil osalen?
Kui teile saadetakse ürituse kutse, on seal kirjas, kumba gruppi teid on määratud. Grupid jagatakse
elukohariigi alusel. Ametlikud kutsed saadetakse võitjatele Aprillis 2021.

Kas ma võin ise soovi avaldada, kummas grupis tahaksin olla?
Kui teie osalus sõltub kuupäevadest, siis võime püüda teile vastu tulla. Saame teie sooviga arvestada
ainult sel juhul, kui teie eelistatud rühma ülemist piirmäära ei ole veel saavutatud. Kui soovite gruppi
vahetada, saatke e-kiri aadressil euevents@dōTERRA.com.

Kuidas ma teada saan, kui palju punkte olen siiani kogunud?
2020. aasta edetabelis on näha sada esimest osalejat. Edetabeli leiate siit. Iganädalase punktiseisu 2021.
aasta edetabeli saja juhtiva kohaga leiate õigel ajal veebist.

Kvalifitseerusin Incentive Tripile nii 2020. kui ka 2021. aastal. Kas ma saan reisil osaleda
kaks korda?
Teile pakutakse võimalust võtta ettenähtud kuupäevadel toimuvale reisile kaasa üks kaaslane.

Soovisin Incentive Tripi 2020-le koha osta. Kas ma pean 2021. toimuvale reisile uuesti
sooviavalduse esitama?
Kui saatsite meile e-kirja sooviga 2020. aasta reisile koht osta, siis on teie soov arvesse võetud. NB!
Ostetavate kohtade arv on piiratud. Võtame teiega ühendust hiljemalt 30. aprillil 2021 ja anname teada,
kas teie ostusoov on rahuldatud.

Kas praegu on veel võimalik 2021. aasta reisile koha ostmiseks soovi avaldada?
Kui tahate meile teada anda oma soovist reisile koht osta, võite ürituste korraldamise meeskonnale
kirjutada kuni 30. aprillini 2021 e-posti aadressil euevents@dōTERRA.com. Lisateavet koha ostmise
võimaluste kohta leiate siit.

Destilleerimistehas ja tooraine hankimine
Cō-Impact Sourcing™ – u sotsiaalne mõju: Albaania
Maailmapanga andmetel on Albaania viimase kolmekümne aastaga arenenud ühest Euroopa
vaeseimast riigist keskmisest kõrgema sissetulekuga riigiks. Ehkki suundumus on positiivne, näidates
riigi arengut ja majanduselu elavnemist, ei ole majanduskasv olnud kõigis piirkondades võrdne.
Maapiirkonnad on linnadest maha jäänud ning paljudel haavatavatel ühiskonnarühmadel ei ole siiani
piisavat juurdepääsu tervishoiuteenustele, haridusele, sotsiaalhoolekandele ja lastekaitsele (Albaania
aastaaruanne, UNICEF 2018).
Maailmapanga sõnul aitavad juurdepääs piirkondlikule ja üleilmsele turule ning ekspordi ja turgude
mitmekesistamine tagada kogu riigis võrdsemat majanduskasvu. Seetõttu on dōTERRA-l täita
vastutusrikas roll Albaania maapiirkondadest tooraine hankimisel ja eeterlike õlide tootmisel.

Käokulla eeterliku õli tooraine
Tänu Albaania pikale kuivale suvele, vahemerelisele kliimale ja viljakale pinnasele kasvab käokuld
eriti lopsakalt Albaania pealinna Tirana lähedastel mäenõlvadel ja Põhja-Albaanias Shkodëri järve
lähistel Koplikis. Käokuld on hinnaline taim. See toob põllumeestele suuremat kasumit kui tavapärased
põlluviljad. Peale käokulla hangib dōTERRA Albaaniast toorainet loorberilehe, kadakamarja ja
mungapipra eeterliku õli jaoks, luues ja säilitades nii maapiirkondades töökohti.
Meie destilleerimistehasest partner pakub põllumeestele mitmeaastaseid lepinguid, mis ei ole
Albaanias just levinud tava. Üldjuhul loodavad põllumehed saada hooaja lõpus oma saagi eest
mõistlikku hinda, kuid see ei ole kunagi fikseeritud. Ostja arvestab ostuhinnast sageli maha
mitmesuguseid ettenägematuid kulutusi, nagu transpordikulud või viimase hetke kvaliteedikontroll.
dōTERRA partneriga lepingu sõlminud põllumehed teavad kohe algusest peale väga hästi, mis hinda
neile tooraine eest makstakse ja mingeid üllatavaid mahaarvamisi sellest hinnast ei tehta. Kolme- kuni
viieaastased lepingud, mida meie partner põllumeestele pakub, võtavad arvesse ka hinnakõikumisi,
nii et põllupidajad saavad rahus tulevikuplaane teha. Tänu ausatele ja usaldusväärsetele äritavadele
on meie partneri jaoks käokulda kasvatavate põllumeeste arv Albaanias kasvanud 15 lepinguliselt
partnerilt 2015. aastal enam kui 340 põllumeheni 2019. aastal. Suurem osa lepingulisi saagikasvatajaid
on naised.

Parandame tervishoiu- ja hügieenitingimusi
Lisaks sellele, et dōTERRA annab Albaania maapiirkondade talunikele lepingulist tööd, aitab dōTERRA
Healing Hands Foundation® parandada põllupidajate kogukondades koolide tualettruumide seisukorda.
Enamikus Albaania maakoolides puudub sise-WC ja välikäimlates on harva lastele piisavalt kohti,
rääkimata voolavast veest või eraldi poiste ja tüdrukute tualettidest. Korraliku tualeti puudumise
tõttu langevad paljud õpilased, eriti tüdrukud, koolist välja, mis suurendab juba niigi suurt soolist
lõhet hariduse vallas. dōTERRA Healing Hands Foundation®-i annetustega renoveeriti täielikult kolme
Albaania maakooli tualettruumid ja tüdrukute kooliskäimine on selle tulemusel juba märgatavalt
paranenud. Jätkame uute sotsiaalse mõjuga projektide otsimist, et dōTERRA Healing Hands saaks
edaspidigi Co-Impact Sourcingu kogukondades elu edendada.
Kuna dōTERRA hangib käokulda Albaaniast, toetab ettevõte eetilisi hanketavasid, pakkudes seeläbi
põllumeestele stabiilset ja õiglast sissetulekut. Mitmeaastaste lepingute ja koolide tualettruumide
renoveerimisega näitab dōTERRA oma pühendumust parandada tingimusi, milles meie partneritest
põllupidajad ja nende pered elavad ja töötavad.

Käokuld on tõesti kulda väärt, sest ainult selle mägedes kasvava metsiku taime õitest saab teie suurt
lemmikut, hea aroomiga eeterlikku õli. Nüüd on teil võimalik liituda teiste Wellness Advocate’idega
(heaolunõustajatega) Incentive Trip 2021-l, et külastada Albaaniat ja Montenegrot, kus käokulda
kogutakse. Sõlmige pikaajalisi sõprussuhteid, külastage tegusat destilleerimistöökoda ja vaadake
oma silmaga, kust see õli on pärit. Naasete koju väärtuslike teadmiste ja isikliku kogemusega
käokullasaagi destilleerimisprotsessist. On aeg pidada lugu puhtast kraamist.

Kvalifitseerumisperiood

1. Oktoober 2020 – 31. Märts 2021

Incentive Trip

21. – 24. Juuni või 24. – 27. Juuni 2021

Auhinnad
Koguge vähemalt 100 punkti ja jõudke 31. märtsiks 2021 lõplikus edetabelis Euroopa saja parima liikme
hulka ning võidate põneva reisi Montenegrosse ja Albaaniasse meie toorainekasvatajate juurde.

Auhinnad

Täpsem info ja Kvalifitseerumine
1. Konto, mis on kogunud üle 100 punkti =

Peaauhind

Ühele või kahele inimesele majutus hotellis ja reisikulud*,
lennupiletid, kõrgema klassi tuba, 5. taseme tootekomplekt
ja õhtusöök Euroopa turu juhtkonnaga
2. Ja 3. konto, mis on kogunud üle 100 punkti =

1. Koha Auhind

Ühele või kahele inimesele majutus hotellis ja reisikulud*,
lennupiletid kuni 250 euro ulatuses inimese kohta,
kõrgema klassi tuba ja 5. taseme tootekomplekt
4.–9. Konto, mis on kogunud üle 100 punkti =

2. Koha Auhind

Ühele või kahele inimesele majutus hotellis ja reisikulud*,
lennupiletid kuni 150 euro ulatuses inimese kohta ja 4.
taseme tootekomplekt
10.–50. Konto, mis on kogunud üle 100 punkti =

3. Koha Auhind

Ühele või kahele inimeselelennupiletid kuni 100 euro ulatuses inimese
kohta, majutus hotellis ja reisikulud* ning 3. taseme tootekomplekt
51.–70. Konto, mis on kogunud üle 100 punkti =

4. Koha Auhind

Ühele või kahele inimesele majutus hotellis ja reisikulud*
ning 2. taseme tootekomplekt
71.–100. Konto, mis on kogunud üle 100 punkti =

5. Koha Auhind

Ühele või kahele inimesele majutus hotellis ja reisikulud*
ning 1. taseme tootekomplekt

*reisikulud = destilleerimistöökoja külastus, sõit lennujaamast hotelli ja tagasi lennujaama, tervituseine, pidulik õhtusöök ja
hommikusöök.

Kvalifitseerumine
•

Värbaja peab punktide kogumiseks saavutama igal kuul 100 PV väärtuses LRP-tellimusi.

•

Uue liikme värbamisel saab värbaja 100 PV miinimumtellimuse eest 2–3 punkti.

Liitmine

•

Liitumistellimus

Saadud punktid

100 – 199 PV

2

200 PV +

3

Värbaja teenib liitmiskuule järgnevatel kuudel lisapunkte, kui uus liitunu esitab 2., 3. ja 4. kuul pärast
liitumist vähemalt 100 PV väärtuses LRP-tellimuse.

LRP

LRP Kuu

Saadud Punktid

1

2

2

3

3

4

Tingimused
•

Kvalifitseerunud liikmed peavad kogu kvalifikatsiooniperioodi jooksul tegema igal kuul 100 PV
väärtuses LRP-tellimuse.

•

Punkte saab kõigi liitunute eest üle kogu maailma.

•

Võistlus algab 1. Oktoobril 2020 kell 12.00 (Londoni aja järgi) ja lõpeb 31. Märtsil 2021 kell 11.59
(Londoni aja järgi).

•

dōTERRA Europe uuendab edetabelit kord nädalas alates 2020. aasta novembri algusest.

•

Võistluse võitjaid teavitatakse e-kirja teel 15. Aprillil 2021.

•

Auhinna peab vastu võtma 10 kalendripäeva jooksul alates teavituse saamisest.

•

Parema broneeringu taotluste ja algse broneeringu muudatuste eest vastutab ja tasub võistluse võitja.

•

Auhinda ei saa edasi anda ega sularahas välja võtta ja see tuleb vastu võtta siin toodud tingimustel.

•

Võistlus on avatud kõikidele Euroopas registreeritud Wellness Advocate’idele (heaolunõustajatele).

•

Kvalifitseerumiseks ja auhinna võitmiseks peab iga dōTERRA Wellness Advocate (heaolunõustaja)
võistluse jooksul aktiivselt tegutsema ning järgima dōTERRA Wellness Advocate’idele
(heaolunõustajatele) kehtestatud tingimusi (lepingut) ja käsiraamatut.

•

dōTERRA jätab endale õiguse vaadata üle, muuta ja tühistada mis tahes mahud, hüvitised,
tunnustused ja muud auhinnad, mis on võistluse jooksul või lõpus välja teenitud, et tagada võistluse
õnnestumine. Wellness Advocate (heaolunõustaja) võidakse võistlusest kohe kõrvaldada, kui
dōTERRA leiab ainuisikuliselt, et aset on leidnud reeglite rikkumine või eiramine, pettus või kunstlik
müügi suurendamine.

•

dōTERRA jätab endale õiguse diskvalifitseerida mis tahes ajal Wellness Advocate (heaolunõustaja),
kes rikub siin toodud tingimusi.

•

Kui soovite Incentive Tripil osalemise eest ise maksta, saatke e-kiri aadressil euevents@dōTERRA.com.

KKK
Millal on kvalifikatsiooniperiood?
Võistlus algab 1. Oktoobril 2020 kell 12.00 (Londoni aja järgi) ja lõpeb 31. märtsil 2021 kell 11.59
(Londoni aja järgi).

Kuidas ma Incentive Tripiks kvalifitseerun ja kogun 100 punkti?
•

Värbaja peab punktide kogumiseks saavutama igal kuul 100 PV väärtuses LRP-tellimusi.

•

Uue liikme värbamisel saab värbaja 100 PV miinimumtellimuse eest 2–3 punkti.

Liitmine

•

Liitumistellimus

Saadud punktid

100 – 199 PV

2

200 PV +

3

Enroller earns additional points following the enrolment month if the enrolee places an LRP order
of 100 PV + in months 2, 3 and 4.

LRP

LRP Kuu

Saadud Punktid

1

2

2

3

3

4

Näide
Kui uus inimene on liitunud ja tellib lojaalsusprogrammi (LRP) raames komplekti, mille väärtus ületab
100 PV, saab tema liikmeks värbaja 2 punkti.
Kui liitunu teeb uue LRP-tellimuse, mille väärtus ületab 100 PV, mis tahes kuul, mis jääb
kvalifikatsiooniperioodi sisse (1. Oktoober 2020 kuni 31. Märts 2021), saab liitja punkte. Liitunu ei pea
tellimust tegema järjestikustel kuudel.

Millal reis toimub?
Reisil osalejad jagatakse kaheks grupiks, kuid sihtkoht on mõlemal sama. Kui esimene võitjate grupp
on reisi lõpetanud, saabub teine grupp. Kõik üritused toimuvad järjest ja programm on mõlemal grupil
sama.
•

Grupp: 21. – 24. Juuni 2021

•

Grupp: 24. – 27. Juuni 2021

Kui tihti võrgus edetabelit uuendatakse?
dōTERRA Europe uuendab edetabelit kord nädalas alates 2020. aasta novembri algusest.

Kas ma võin oma auhinna teisele kontoomanikule edasi anda?
Ei, kui olete võitnud koha reisil Incentive Trip, aga ei saa osaleda, ei saa te võitu kellelegi teisele üle anda.

Kas ma saan auhinna rahas välja võtta või reisi edasi lükata?
Ei, Incentive Tripi võitu ei saa rahas välja võtta ega lükata edasi järgmise aasta reisi peale.

dōTERRA Europe Incentive Trip – KKK
Kas üritus lükatakse edasi või jäetakse ära?
2020. aastal Incentive Trip ei toimu, vaid see on edasi lükatud järgmisesse aastasse. Ehkki me ei
langetanud seda otsust kerge südamega, on dōTERRA kogukonna tervis ja turvalisus meie jaoks kõige
olulisemad.

Kui ma kvalifitseerusin, kas see läheb arvesse ka järgmisel aastal?
Me hindame seda kõrgelt, et olete Incentive Tripile pääsemiseks palju vaeva näinud, ega jäta seda
tunnustamata. Kui kvalifitseerusite ettenähtud ajal reisil osalema, siis saate sellest kindlasti osa võtta
järgmisel aastal.

Kui kauaks on reisi edasi lükatud?
Otsime praegu Incentive Tripi jaoks sobivaid kuupäevi. Kogu täiendav teave, sealhulgas ürituse
kuupäevad ja kõik reisiga seotud uudised, postitame esimesel võimalusel oma veebisaidile.

Kas reisi sihtkoht muutub?
Reisi kava ja sihtkoht jäävad samaks. Üritus toimub endiselt Montenegros ja Albaanias.

Kust ma saan teada, kas olen ametlikult reisile pääsenud?
Hetkeseis on näha meie veebisaidil. Sealt saate üles otsida oma koha kehtivas pingereas.

Mis saab siis, kui mulle järgmise aasta reisikuupäevad ei sobi? Kas reis hüvitatakse mulle
kuidagi?
Ei, kahjuks me reisi kuidagi teisiti ei hüvita. Reisi ei saa vahetada tootepunktideks ega rahaks. Selleks et
teil oleks piisavalt aega järgmise aasta reisiks valmistuda, avaldame uued kuupäevad piisavalt varakult.

Kas ma saan kutse reisile kätte veel sel aastal?
Ametlikud kutsed saadetakse välja järgmise, s.o 2021. aasta aprillis. Kutsega paneme kaasa ka
registreerimislingi. Avaneval lehel saate sisestada oma andmed reisi jaoks.

Soovisin Incentive Tripile koha osta. Kas ma pean sooviavalduse uuesti esitama?
Kui saatsite meile e-kirja sooviga reisile koht osta, siis on teie soov arvesse võetud. NB! Ostetavate
kohtade arv on piiratud. Võtame teiega ühendust järgmise aasta aprillis ja anname teada, kas teile on
koht eraldatud.

Kas praegu on veel võimalik koha ostmiseks soovi avaldada?
Kui tahate meile teada anda oma soovist reisile koht osta, võite ürituste korraldamise meeskonnale
kirjutada kuni järgmise aasta aprillini e-posti aadressil euevents@dōTERRA.com. Lisainfot koha
ostmise kohta jagatakse teile e-kirja teel.

Kas dōTERRA hüvitab lennupiletite kulu?
Juba tehtud reisikulutusi dōTERRA ei hüvita. Selles otsuses tuginesime faktile, et enne ürituse
edasilükkamist ei olnud võitjad veel kutseid saanud ja kvalifitseerumise tähtaeg ei olnud veel möödas.
Kui keegi on juba lennupiletid ostnud, soovitame küsimuse lahendamiseks võtta ühendust lennufirmaga.

Miks ei andnud dōTERRA sellest varem teada?
Oleme olukorda hoolega jälginud, kuid nüüdseks on selgunud, et koroonaviiruse oht on liiga suur, et
tagada üritusest osavõtjate turvalisus. Ehkki ürituseni on veel mõni kuu aega, leiame, et meie Wellness
Advocate’ide (heaolunõustajate), teiste osalejate ja töötajate heaolu huvides on mõistlikum üritus
ära jätta. Nii viime nakatumisriski miinimumini. Täname teid mõistva suhtumise eest ja jääme selles
küsimuses lootma teie koostööle.

Kas valitsus sundis dōTERRA-t üritust ära jätma?
Ei, valitsusel ei olnud dōTERRA otsusega mingit pistmist. Otsuse langetamisel lähtusime soovist kanda
hoolt Wellness Advocate’ide (heaolunõustajate), üritusel osalejate ja töötajate heaolu eest.

