
A Délkelet-Európában elterülő Montenegró és Albánia a Balkán-félsziget leglélegzetelállítóbb 
helyszínei közé tartozik. A zord, sziklás hegységekkel övezett Montenegró középkori falvak 
sokaságával, Albánia pedig lenyűgöző régészeti lelőhelyekkel és várakkal büszkélkedhet. Ezenkívül 
Albániából származik a dōTERRA igen értékes olasz szalmagyopár esszenciális olaja is.

Az olasz szalmagyopár számára rendkívül kedvező Albánia mediterrán éghajlata. A növény a sziklás, 
jó vízelvezetésű talajt szereti, és körülbelül öt év után éri el a termőképesség állapotát. A növény tehát 
nagyjából öt év után a legtermőképesebb, ezért ekkor takarítják be a belőle nyerhető esszenciális olaj 
előállításához.

A Montenegrót és Albániát célzó 2021 Incentive Trip keretében most más Wellness Tanácsadókhoz 
csatlakozva Ön is megtapasztalhatja, hogyan is zajlik az olasz szalmagyopár betakarítása.

Úti Cél
Montenegro

A dōTERRA Incentive Trip 2021 út szerencsés nyertesei egy hangulatos, tradicionális tengerparti 
üdülőben, a 4 csillagos Hotel Slovenska Plaza szállodában szállhatnak meg a montenegrói Budva 
fenséges, történelmi városában. Budva látványos tengerre néző kilátást és életteli városi hangulatot 
kínál, valamint gazdag történelemmel és pompás építészeti alkotásokkal rendelkezik, amelyek mind 
felfedezésre várnak. 

Az utazás egyik állomása a Kotori-öböl lesz, amely ideális helyszínül szolgál ahhoz, hogy elmerüljön 
az ország pazar természeti szépségeiben. Kotor hangulatos miliőjét a régi macskaköves utcák és a 
középkori stílusú épületek adják. Magát a várost hegyvidéki táj és a meseszép Shkodrai-tó öleli körbe.

A Montenegró és Albánia határát is érintő Shkodrai-tó Európa egyik legnagyobb tava. Az érintetlen 
vadvilágáról híres tóvidék a vízimadarak egyik legfontosabb európai rezervátuma. A meredek 
hegyoldalak között szigeti kolostorok, kristálytiszta víz és a felszínén úszó vízililiomok sokasága 
fogadja az odalátogatókat. Egyesek úgy hiszik, hogy a Shkodrai-tó vize tündérek könnyéből fakad. 
Pontosan az ilyen apró érdekességek miatt vált a tó az egyik leglátogatottabb balkáni helyszínné. 

Albania

Élvezze a csodás hegységek, erődvárosok és szikrázó tengerpartok nyújtotta különleges élményt 
Albániában. Nem mellesleg ennek a gyönyörű vidéknek köszönhetjük az értékes olasz szalmagyopárt is.

Az olasz szalmagyopár esszenciális olajat elsődlegesen a növény virágából vonják ki. Tűszerű, 
ezüstös levelei és aranysárga, labdaszerű virágokból álló fészekvirágzata van. Az olasz szalmagyopárt 
évszázadokon át a legkülönbözőbb nevekkel illették, hívták már többek között örökkévaló és 
halhatatlan virágnak is. Reméljük, hogy az olasz szalmagyopár betakarításának az élménye is örökre 
szól majd.

Incentive Trip 2021



Részvétel Befizetéssel
Ha be szeretne fizetni az utazásra, akkor ezt a szándékát jeleznie kell felénk. Miután ezt megtette, 
kérését szem előtt fogjuk tartani. A befizetés költségeinek pontos részleteit alább láthatja a határidővel 
és a szükséges információk beküldési módjával együtt.

A befizetéshez szükséges adatok beküldési határideje 2021. április 30. A befizetés határideje pedig 
2021. május 7.

Egyágyas szoba díja/fő 674 EUR

Kétágyas szoba díja/fő 1348 EUR

Ha szeretné, hogy Önt a befizetéses résztvevők között tartsuk számon, kérjük, küldje el nekünk az 
alábbi adatokat az euevents@dōTERRA.com címre.

• Teljes név

• E-mail-cím

• Wellness-azonosító

• Vendégek száma

• Vendégek neve

• Érkezik-e Önnel gyermek, és ha igen, hány éves*

*Kérjük, vegye figyelembe, hogy az ár gyermek esetén is a fentiekkel megegyező.

Program
Izgalmas tevékenységekben gazdag programmal készültünk, és már alig várjuk, hogy nyerteseink 
is belekóstolhassanak! Szerencsés Wellness Tanácsadóink mindennap valami újat tanulhatnak és 
fedezhetnek fel. Megtudhatják, hogyan készülnek népszerű termékeink, és megtapasztalhatják, hogyan 
ölt testet a dōTERRA alapértékeinek tartott tisztaság és felelősségteljes beszerzés. 

A program a következőket foglalja magában:

• Három éjszaka a 4 csillagos Hotel Slovenska Plaza szállodában: 
2021. június 21-től 24-ig (1. turnus), illetve június 24-től 27-ig (2. turnus)*

• Reggeli a 4 csillagos Hotel Slovenska Plaza szállodában való tartózkodás teljes ideje alatt

• Csoportos transzfer Tivat repülőterére mindkét irányba 

• Minden helyileg igénybe vett közlekedés (a Tivati repülőtérről és az oda-vissza megtett utat is 
beleértve)

• Háromfogásos üdvözlő vacsora

• Ismerkedés a Shkodrai-tóval – piknikkel egybekötött hajókirándulás

• Exkluzív látogatás az albániai lepárlóban

• Hajókirándulás a Szirti Madonna szigetére, amelyet egy kötetlen kotori látogatás kísér

• Ünnepi vacsora egy exkluzív helyszínen (amelyet majd csak egy későbbi időpontban teszünk 
közzé)

*Winners will be allocated to a group according to their country of residence.



GYIK
Mi lesz az Incentive Trip 2020 helyszíne? Van új úti cél?

Az utazás célállomása Montenegró és Albánia, ahogyan azt eredetileg terveztük. A 2020-as és 2021-es 
nyertesek egyaránt részt vehetnek majd rajta.

Mikor kerül sor az eseményre?

Az eseményt két külön út formájában valósítjuk meg, de az úti cél közös. Amikor a nyertesek első 
csoportja hazatér az útról, a második csoport akkor ér majd oda. Az eseményre tehát egymás utáni 
turnusokban kerül sor, a program pedig mindkét turnus számára ugyanaz lesz.

• 1. turnus: 2021. Június 21 – 24

• 2. turnus: 2021. Június 24 – 27

Hogyan derül ki számomra, hogy melyik turnusban veszek részt?

Amikor megkapja az eseményre szóló meghívóját, arról is tájékoztatjuk, hogy melyik turnusba 
osztottuk be. A résztvevőket a tartózkodási országuk alapján osztjuk be a turnusokba. A hivatalos 
meghívókat 2021 áprilisában fogjuk kiküldeni a nyerteseknek. 

Kérhetem, hogy egy adott turnusban vehessek részt?

Ha valamelyik időpont alkalmasabb Önnek, elfogadjuk az ilyen irányú kérését. Kérjük, vegye azonban 
figyelembe, hogy csak akkor tudunk eleget tenni neki, ha az Ön által előnyben részesített turnus még 
nem telt be. Kérjük, írjon e-mailt az euevents@dōTERRA.com címre, ha a turnusok közötti cserékről 
szeretne érdeklődni.

Hogyan deríthetem ki, hány pontot gyűjtöttem eddig?

A 2020-as ranglistán az első 100 nyertes neve szerepel, és itt. tekintheti meg. A 2021-es ranglista első 
100 jogosultját is megtekintheti majd online mindig az aktuális heti állások formájában.

A 2020-as és a 2021-es Incentive Tripre szóló jogosultságot is sikerült megszereznem, 
akkor kétszer is részt vehetek az utazáson?

Lehetősége lesz egy vendéget is magával hozni az útra az Ön számára kijelölt időpontban.

Be szerettem volna fizetni az Incentive Trip 2020-ra. A 2021-es útra vonatkozóan ismét 
jeleznem kell ezt a szándékomat?

Ha Ön e-mailben már jelezte felénk a szándékát, hogy szeretne befizetni a 2020-as utazásra, azt 
figyelembe fogjuk venni. Kérjük, vegye azonban figyelembe, hogy a fizetős résztvevőknek csak 
korlátozott számú helyet tudunk biztosítani. 2021. április 30-ig keresni fogjuk, és értesítjük, hogy 
befizetési kérelmét jóvá tudtuk-e hagyni. 

Akár még most is jelezhetem, ha szeretnék befizetni a 2021-es utazásra?

Ha jelezni szeretné felénk, hogy befizetés útján kíván részt venni, ezért így tartsuk Önt számon, 
akkor legkésőbb 2021. április 30-ig vegye fel a kapcsolatot a rendezvényekért felelős csapatunkkal 
az euevents@dōTERRA.com e-mail-címen. A fizetős részvételi lehetőséggel kapcsolatos további 
részletekről itt olvashat.



Lepárló és Beszerzés
Cō-Impact Sourcing™ – Társadalmi Hatása: Albánia

A Világbank álláspontja szerint Albánia az elmúlt harminc év folyamán Európa egyik legszegényebb 
országából felső-közép jövedelmű országgá tornázta fel magát. És habár lelkesítő, hogy észrevehető 
növekedés és újjáéledés tapasztalható, Albánia gazdasági fejlődése mégsem oszlott meg egyenlően 
az ország egészében. A vidéki régiók továbbra is le-lemaradoznak a városok mögött, a társadalom 
kiszolgáltatott csoportjai pedig még mindig nem rendelkeznek megfelelő hozzáféréssel az 
egészségügyi szolgáltatásokhoz, oktatáshoz, szociális ellátáshoz és gyermekvédelemhez (UNICEF, 
2018. évi jelentés Albániáról).

A Világbank megállapította, hogy a regionális és globális piacokhoz való hozzáféréssel, valamint 
export- és piaci diverzifikációval fokozható az egész ország szintjén egységes gazdasági növekedés. 
És pontosan ebben kínál a dōTERRA beszerzési folyamata és esszenciálisolaj-gyártása valódi értéket 
Albánia vidéki területei számára.

Az olasz szalmagyopár esszenciális olaj beszerzése

Albánia hosszú, száraz nyarai, mediterrán éghajlata és termékeny talaja kedvező közeget biztosít 
ahhoz, hogy az olasz szalmagyopár gyönyörűen teremjen Albánia fővárosa, Tirana és az észak-albániai 
Shkodrai-tó melletti Koplik közelében húzódó domboldalakon. Az olasz szalmagyopár értékes növény. 
Jóval magasabb haszonkulcsot kínál a termesztők számára, mint a hagyományos haszonnövények. Az 
olasz szalmagyopár mellett a dōTERRA még a babérlevél, a borókabogyó és a barátcserje esszenciális 
olajokat is Albániából szerzi be, amivel munkahelyeket teremt és tart fenn ezekben a vidéki régiókban.

Albániai lepárlópartnerünk több évre szóló szerződéseket kínál a helyi termesztőknek, ami nem 
jellemző az országban. A termesztők általában csak reménykedhetnek, hogy a szezon végén majd 
méltányos árat kapnak a terményükért, ez az ár azonban bizonytalan. A felvásárló érvényesíthet 
bizonyos „levonásokat” a végső eladási árból például a szállításból vagy az utolsó pillanatban végzett 
minőségértékelésekből adódó ismeretlen költségekre való tekintettel.

A dōTERRA partnerével leszerződött termesztők ehelyett már a kezdetektől teljesen tisztában vannak 
az árral, amit az átadott nyersanyagért várhatnak – nincsenek meglepetésszerű levonások. A partnerünk 
által a termesztőknek kínált háromtól öt évig terjedő szerződések kiküszöbölik az áringadozásokat, 
így a termesztők tervezhetnek a jövőre nézve. Ezek a méltányos és megbízható gyakorlatok nagyban 
hozzájárultak, hogy az albániai partnereink részére olasz szalmagyopárt termesztők száma a 2015-ben 
számlált 15 szerződéses termesztőről több mint 340-re nőtt 2019-re, és a többségük nő.

Az egészség és a higiénia javítását szorgalmazó munkánk

Amellett, hogy szerződéses munkát biztosít az Albánia vidéki régióiban élő termesztők számára, 
a dōTERRA Healing Hands Foundation® az iskolai mellékhelyiségek fejlesztéséhez is hozzájárult a 
gazdálkodásból élő közösségekben. Albánia vidéki területein a legtöbb iskolában nincs benti vizes 
helyiség, ahol pedig mégis van, ott ritkán található elegendő WC, folyó víz vagy elkülönített helyiségek 
a fiúk és a lányok számára. Megfelelő mosdóhelyiség nélkül pedig sok diák, különösen a lányok, 
kimaradnak az iskolából, ami még inkább növeli a már így is meglévő nemek közötti szakadékot az 
oktatásban. A dōTERRA Healing Hands Foundation® adományából három, gazdálkodásból élő albániai 
közösség iskolai mosdóhelyiségeit is felújították, ami máris javított a lányok iskolalátogatási arányán. 
Továbbra is igyekszünk új társadalmi hatású projekteket találni a dōTERRA Healing Hands számára, 
amelyek révén támogatást nyújthat a Co-Impact Sourcinggal együttműködő közösségeknek.

Azzal, hogy az olasz szalmagyopárt Albániából szerzi be, a dōTERRA olyan etikus beszerzési 
gyakorlatokat támogat, amelyek méltányos és állandó jövedelmet biztosítanak a termesztők számára. 
Akár több évre szóló szerződésekkel, akár iskolai mosdóhelyiségek felújításával juttatja kifejezésre, a 
dōTERRA elköteleződött amellett, hogy javítsa a termesztők és családjaik munka- és életkörülményeit. 



Az olasz szalmagyopár egy értékes növény. A legtöbb gyógynövénnyel ellentétben ennek a hegyi 
vadvirágnak kizárólag a virágából nyerhető ki a bizonyára Ön által is kedvelt, illatos esszenciális 
olaj. Most pedig itt az alkalom, hogy más Wellness Tanácsadókkal karöltve, az Incentive Trip 2021 
alkalmából Ön is ellátogasson Albániába és Montenegróba, ahol az olasz szalmagyopár betakarítása 
zajlik. Alakítson ki életre szóló barátságokat, miközben ellátogat egy gyönyörű lepárlóba, és 
ismerje meg első kézből, hogyan nyerik ki az olajat. Felbecsülhetetlen értékű tudással és az olasz 
szalmagyopár betakarításának élményével térhet majd haza. Itt az idő, hogy törekedjünk a tisztaságra.

Minősítési időszak 2020. Október 1. – 2021. Március 31.

Incentive Trip 2021. Június 21 – től 24-ig Vagy 24 - től 27-ig

Díjak
Gyűjtsön össze legalább 100 pontot, és kerüljön be az első 100 helyezést elérő európai tagunk közé a 
ranglistánkon, amelyet 2021. március 31-én véglegesítünk, és nyerjen egy izgalmas beszerzési körutat 
Montenegróba és Albániába.

Díjak  Részletek és Jogosultság 

Fődíj

1 db, több mint 100 pontot gyűjtött fiók válhat rá jogosulttá = 

Legfeljebb két személy részére: szállás- és utazási költségek*, 
repülőjegy 250 euró/fő értékhatárig, magasabb kategóriájú  

szobára váltás és 5. szintű promóciós termékcsomag

Első díj

2–3 db, több mint 100 pontot gyűjtött fiók válhat rá jogosulttá = 

Legfeljebb két személy részére: szállás- és utazási költségek*, 
repülőjegy 250 euró/fő értékhatárig, magasabb kategóriájú szobára 

váltás és 5. szintű promóciós termékcsomag

Második díj
4–9 db, több mint 100 pontot gyűjtött fiók válhat rá jogosulttá = 

Legfeljebb két személy részére: szállás  és utazási költségek*, repülőjegy 
150 euró/fő értékhatárig és 4. szintű promóciós termékcsomag

Harmadik díj
10–50 db, több mint 100 pontot gyűjtött fiók válhat rá jogosulttá = 

Legfeljebb két személy részére: repülőjegy 100 euró/fő értékhatárig, 
szállás  és utazási költségek* és 3. szintű promóciós termékcsomag

Negyedik díj
51–70 db, több mint 100 pontot gyűjtött fiók válhat rá jogosulttá = 

Legfeljebb két személy részére: szállás  és utazási költségek* és 2.  
Szintű promóciós termékcsomag

Ötödik díj
71–100 db, több mint 100 pontot gyűjtött fiók válhat rá jogosulttá = 

Legfeljebb két személy részére: szállás  és utazási költségek* és 1.  
Szintű promóciós termékcsomag

* utazási költségek = látogatás a lepárlóba, repülőtéri transzfer mindkét irányba, üdvözlő vacsora, ünnepi vacsora, reggeli



Minősítés
• A Beléptetőnek minden hónapban aktívan tartania kell a 100 PV értéknek megfelelő LRP-rendelést 

ahhoz, hogy pontokra tegyen szert.

• A Beléptető 2 vagy 3 pontot szerezhet minden új tag regisztrálása után, legalább 100 PV értékű 
LRP-rendeléssel egybekötött beléptetés esetén.

• A Beléptető a belépés hónapján túl további pontokat is gyűjthet, ha a Belépő a 2., a 3. és a 4. 
hónap során több mint 100 PV értékű LRP-rendelést ad le. 

Beléptetés
Belépőmegrendelés Kapott pontok
100 – 199 PV 2
200 PV + 3

LRP

LRP-hónap Kapott pontok
1 2
2 3
3 4

Felhasználási Feltételek
• Az ösztönzőprogramba nevező tagoknak a minősítési időszak teljes ideje alatt tartaniuk kell a 100 

PV értéknek megfelelő havi LRP-rendelést.

• Minden beléptetésért pont jár.

• Az ösztönzőprogram 2020. október 1-jén, londoni idő szerint 00:00 órakor veszi kezdetét, és 2021. 
március 31-én, londoni idő szerint 23:59 órakor zárul le.

• Az aktuális ranglistákat a dōTERRA Europe 2020. November elejétől minden héten közzéteszi.

• Az ösztönzőprogram nyerteseit 2021. április 15-én e-mailben fogjuk értesíteni.

• A díj elfogadásának jelzésére az értesítéstől számított 10 naptári nap áll a nyertesek rendelkezésére 
ahhoz, hogy a díjat be is tudják majd váltani.

• Az eredeti foglalást érintő kategóriaváltásokkal vagy egyéb módosításokkal kapcsolatos igények 
ügyében a nyertesnek kell eljárnia, és a járulékos költségek is őt terhelik.

• A díj nem ruházható át, nem váltható készpénzre, és a jutalmazott félnek kell átvennie.

• A program minden Európában regisztrált Wellness Tanácsadó előtt nyitva áll.

• A dōTERRA minden Wellness Tanácsadójának aktívan és a dōTERRA rá vonatkozó Wellness 
Tanácsadói megállapodásával és Szabályzati kézikönyvével összhangban kell részt vennie a 
programban ahhoz, hogy jogosulttá váljon, és átvehesse a díjat.

• A dōTERRA fenntartja a jogot, hogy felülvizsgáljon, módosítson vagy megtagadjon az 
ösztönzőprogram közben vagy annak eredményeképp szerzett bármilyen hasznot, jutalékot, elismerést 
vagy egyéb díjat, ha azzal az ösztönzőprogram szellemiségét erősíti. A Wellness Tanácsadók azonnali 
hatállyal kizárhatók a programból, ha a dōTERRA saját belátása szerint arra a megállapításra jut, 
hogy hamisítás, csalás, megfelelőségi problémák vagy illetéktelen előnyszerzés történt.

• A dōTERRA fenntartja a jogot, hogy a szerződési feltételek megszegéséért bármely Wellness 
Tanácsadót bármikor kizárja a programból.

• Ha jelentkezni szeretne az Incentive Trip út befizetésére, kérjük, írjon e-mailt az  
euevents@dōTERRA.com.



GYIK
Mettől meddig tart a minősítési időszak?

Az ösztönzőprogram 2020. október 1-jén, londoni idő szerint 00:00 órakor veszi kezdetét, és 2021. 
március 31-én, londoni idő szerint 23:59 órakor zárul le.

Hogyan válhatok jogosulttá, és hogyan szerezhetek 100 pontot, hogy akár én is 
megnyerhessem az Incentive Trip utazást?

• A Beléptetőnek minden hónapban aktívan tartania kell a 100 PV értéknek megfelelő LRP-rendelést 
ahhoz, hogy pontokra tegyen szert.

• A Beléptető 2 vagy 3 pontot szerezhet minden új tag regisztrálása után, legalább 100 PV értékű 
LRP-rendeléssel egybekötött beléptetés esetén.

• A Beléptető a belépés hónapján túl további pontokat is gyűjthet, ha a Belépő a 2., a 3. és a 4. 
hónap során több mint 100 PV értékű LRP-rendelést ad le.

Beléptetés
Belépőmegrendelés Kapott pontok
100 – 199 PV 2
200 PV + 3

LRP

LRP-hónap Kapott pontok
1 2
2 3
3 4

Például
Amikor egy új Belépő csatlakozik hozzánk, és megrendel egy 100 PV értéket meghaladó csomagot az 
LRP Hűségprogramon keresztül, a Beléptetője két pontra tesz szert.

Ha a Belépő további termékeket is rendel több mint 100 PV értékben a minősítési időszak (2020. 
október 1. – 2021. március 31.) bármelyik hónapjában, a Beléptető ezért is további pontokat gyűjthet 
be. Nem kell, hogy ez egymást követő hónapokban történjen.

Mi az utazás időpontja?

Az eseményt két külön út formájában valósítjuk meg, de az úti cél közös. Amikor a nyertesek első 
csoportja hazatér az útról, a második csoport akkor ér majd oda. Az eseményre tehát egymás utáni 
turnusokban kerül sor, a program pedig mindkét turnus számára ugyanaz lesz.

• 1. turnus: 2021. Június 21 – 24

• 2. turnus: 2021. Június 24 – 27

Milyen gyakran frissítik majd az online megtekinthető ranglistát?
Az aktuális ranglistákat a dōTERRA Europe 2020. november elejétől minden héten közzéteszi.

Átadhatom a díjamat egy másik fióknak?
Nem. Ha helyet nyer az Incentive Trip jutalomútra, de nem tud részt venni, nem adhatja át a díjat egy 
másik fióknak.

Készpénzben is megkaphatom a díjat, illetve elhalaszthatom az utat?
Nem. Az Incentive Trip értéke nem váltható készpénzre, és nem is halasztható el a következő évi 
utazás időpontjáig.
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Egy későbbi időpontra teszik át vagy törlik az eseményt?

Az Incentive Tripre 2020-ban már nem kerül sor, elhalasztottuk a jövő évre. Bármennyire nehéz is 
volt meghozni ezt a döntést, dōTERRA-családunk egészsége és biztonsága továbbra is elsődleges 
fontosságú számunkra.

Az idén megszerzett jogosultságomat jövőre is beszámítják?

Nagyra értékeljük az Incentive Tripre szóló jogosultság megszerzéséért végzett szorgalmas munkáját, 
és az érte járó elismeréssel sem maradunk adósak. Ha még a minősítési időszakon belül sikeresen 
jogosultságot szerzett az utazásra, akkor a jövő évi utazáson is minden további nélkül részt vehet.

Mikorra tolódik az utazás időpontja?

Az Incentive Trip lehetséges új időpontjainak a kitűzésén jelenleg is dolgozunk. Minden további 
információt – az esemény új időpontjait és az utazással kapcsolatos újdonságokat is beleértve – a 
lehető leghamarabb közzé fogunk tenni a weboldalunkon.

Változik az úti cél?

A program és az úti cél nem változik. Az eseményre továbbra is Montenegróban és Albániában 
tervezünk sort keríteni. 

Honnan tudhatom meg, hogy hivatalosan is sikerült-e jogosultságot szereznem az 
utazásra?

Az aktuális állások továbbra is megtekinthetők a weboldalunkon, hogy ellenőrizhesse a ranglistán elért 
helyezését. 

Mi történik, ha valamiért nem tudok elmenni az utazásra a jövőre kitűzött új időpontokban? 
Kapok helyette valamilyen kárpótlást?

Sajnos az utazásért nem tudjuk más módon kompenzálni. Nem számíthatjuk át pontokba, és pénzre 
sem váltható. Azért, hogy elegendő ideje legyen felkészülni a jövő évi utazásra, az új időpontokat már 
jóval korábban közzé fogjuk tenni.

Az utazásra szóló meghívót azért meg fogom még idén kapni?

A hivatalos meghívókat jövőre, 2021 áprilisában fogjuk kiküldeni. A regisztrációs linket is a meghívóban 
találja majd. Azon keresztül adhatja meg és küldheti be az utazáshoz szükséges adatait.

Én idén szerettem volna befizetni az Incentive Tripre. Ismét jeleznem kell ezt a 
szándékomat?

Ha Ön e-mailben már jelezte felénk a szándékát, hogy szeretne befizetni az utazásra, azt szem előtt 
fogjuk tartani. Kérjük, vegye azonban figyelembe, hogy a fizetős résztvevőknek csak korlátozott számú 
helyet tudunk biztosítani. Jövő áprilisban keresni fogjuk, és értesítjük, hogy befizetési kérelmét jóvá 
tudtuk-e hagyni. 



Akár még most is jelezhetem, ha szeretnék befizetni az utazásra?

Ha jelezni szeretné felénk, hogy befizetés útján kíván részt venni, ezért így tartsuk Önt számon, akkor 
legkésőbb jövő áprilisig vegye fel a kapcsolatot a rendezvényekért felelős csapatunkkal az euevents@
dōTERRA.com e-mail-címen. A fizetős részvételi lehetőséggel kapcsolatos további részletekről 
e-mailes tájékoztatót fogunk küldeni.

Megtéríti a dōTERRA a repülőjegyem árát?

A már kifizetett utazási költségeket a dōTERRA-nak nem áll módjában megtéríteni. Ezt a döntést 
a következőket mérlegelve hoztuk: az esemény törlése előtt még nem küldtük ki a meghívókat a 
nyerteseknek, és a minősítés határideje sem járt még le. Azoknak, akik mégis kifizették az utazás 
költségét, azt javasoljuk, hogy a lehető leghamarabb lépjenek kapcsolatba az érintett légitársasággal 
az ügy orvoslása érdekében.

Erről miért nem tájékoztatott már hamarabb a dōTERRA?

Folyamatosan figyelemmel kísértük a helyzet alakulását. Mostanra azonban a koronavírus jelentette 
fenyegetés elért egy olyan magas szintet, ahol már mindenki számára túl nagy kockázattal járna 
a személyes részvétel. Habár az esemény időpontjáig még hónapok vannak hátra, úgy érezzük, 
hogy azzal szolgáljuk legjobban a Wellness Tanácsadóinknak, a résztvevőknek és a személyzet 
minden tagjának az érdekét és a jóllétét, ha töröljük az idei eseményt. Ezzel a lehető legkisebbre 
csökkenthetjük a kockázatot. Hálásak vagyunk a megértéséért és a támogatásáért ebben a kérdésben.

A dōTERRA a kormány utasítására törölte az eseményt?

Nem, a dōTERRA nem a kormány utasítására törölte az eseményt. Ezt a döntést Wellness 
Tanácsadóink, a résztvevők és a személyzet jólléte iránti törődésünk és kötelességérzetünk diktálta.


