Incentive Trip 2021
Pietryčių Europoje esančios Juodkalnija ir Albanija yra vienos iš įspūdingiausių Balkanų vietovių.
Aukštų kalnų apsuptoje Juodkalnijoje slypi daug viduramžių kaimelių, o Albanija žavi savo
archeologinėmis vietovėmis ir pilimis. Albanijoje taip pat išgaunamas nuostabusis dōTERRA italinių
šlamučių eterinis aliejus.
Šlamučiai puikiai auga Viduržemio jūros klimate Albanijoje. Augalui patinka akmenuotas vandeniui
pralaidus dirvožemis. Užtrunka maždaug penkerius metus, kol jis subręsta. Po penkerių metų augalas
yra savo geriausios būsenos, tad yra renkamas eteriniam aliejui išgauti.
Dalyvaudami 2021 m. kelionėje Incentive Trip į Juodkalniją ir Albaniją, kartu su kitais Wellness
Advocates (Sveikatingumo advokatais) galėsite patirti italinių šlamučių derliaus rinkimą.

Kryptis
Juodkalnija
Kelionės dōTERRA Incentive Trip 2021 reikalavimus pasiekę asmenys apsistos viešbutyje „Hotel
Slovenska Plaza 4-star“ – tai tradicinis pajūryje įsikūręs kurortas nuostabiame istoriniame Juodkalnijos
mieste Budvoje. Budva pasižymi įspūdingais jūros vaizdais. Šis gyvybės pilnas miestelis gausus istorijos
ir nuostabios architektūros, kuri laukia, kol ją ištyrinėsite.
Dalyvaudami kelionėje, aplankysite Kotorą. Tai nuostabi vieta pasinerti į didingą šios šalies gamtos
grožį. Kotoras pastatytas ant senovinių akmeninis grįstų gatvių ir viduramžių stiliaus pastatų. Miestą
supa kalnai ir nuostabus Skadaro ežeras.
Juodkalnijos ir Albanijos sankirtoje esantis Skadaro ežeras yra vienas didžiausių ežerų Europoje.
Jis vertinamas dėl nepaliestos laukinės gamtos ir yra vienas svarbiausių pelkių paukščių draustinių
Europoje. Tarp stačių kalnų galima rasti vienuolynų, skaidrių vandens telkinių ir plūduruojančių vandens
lelijų pievas. Kai kurie tiki, kad Skadaro ežeras atsirado iš fėjų ašarų! Dėl tokių mažų smulkmenų šis
ežeras yra viena labiausiai lankomų vietų Balkanuose.

Albanija
Albanijoje pamatysite nuostabius kalnus, gynybinius miestus ir spindinčius paplūdimius. Be to, šioje
nuostabioje gamtoje auga puikieji italiniai šlamučiai.
Italinių šlamučių eterinis aliejus distiliuojamas iš gėlių žiedų. Augalas turi siaurus sidabrinius lapus, o
jo žiedai aukso gelsvos spalvos, varpelio formos ir auga kekėmis. Tūkstančius metų italiniai šlamučiai
buvo vadinami įvairiais vardais, tarp kurių ir nemirtingoji arba amžinoji gėlelė. Tikimės, kad šlamučių
derliaus rinkimo patirtį taip pat prisiminsite amžinai.

Kelionės įsigijimas
Jei norėtumėte įsigyti galimybę dalyvauti kelionėje, turite mus informuoti apie šį savo norą. Jums
išreiškus norą įsigyti galimybę dalyvauti kelionėje, mes apsvarstysime jūsų paraišką. Išsamią informaciją
apie įsigijimo kainą, terminą ir kaip pateikti reikiamą informaciją galite rasti toliau.
Savo norą įsigyti galimybę dalyvauti kelionėje ir reikalingą informaciją turite pateikti iki 2021 m.
Balandžio 30 d. Apmokėti kelionę būtina iki 2021 m. Gegužės 7 d.
Vienviečio kambario kaina vienam asmeniui

674 EUR

Dviviečio kambario kaina vienam asmeniui

1348 EUR

Jei norite įsigyti galimybę dalyvauti kelionėje, praneškite apie savo norą ir pateikite toliau nurodytą
informaciją elektroniniu paštu : euevents@dōTERRA.com
•

Vardas, pavardė

•

El. paštas

•

Sveikatingumo ID

•

Kiek svečių

•

Svečių vardai

•

Ar su jumis atvyks vaikų ir koks jų amžius*

*Atkreipkite dėmesį, kad kaina vaikui yra tokia pati, kaip pirmiau nurodyta kaina.

Darbotvarkė
Esame numatę daugybę veiklų ir negalime sulaukti, kol mūsų laimėtojai jose sudalyvaus! Wellness
Advocates (Sveikatingumo advokatai), kuriems nusišypsos sėkmė, kiekvieną dieną išmoks ir atras
kažką naujo. Sužinokite, kaip kuriami kai kurie populiariausi mūsų produktai ir kaip bendrovė dōTERRA
pastatyta ant tyrumo ir atsakingo tiekimo pagrindo.
Programoje numatyta:
•

Trijų naktų viešnagė viešbutyje „Hotel Slovenska Plaza 4-star“
2021 m. birželio 21 – 24 Dienomis (1-oji Grupė) arba birželio 24 – 27 Dienomis (2-oji Grupė).*

•

Pusryčiai kiekvieną rytą, viešint viešbutyje „Hotel Slovenska Plaza 4-star“.

•

Grupiniai pervežimai į ir iš Podgoricos oro uosto.

•

Visas vietinis transportas (įskaitant pasiėmimą iš oro uosto ir nugabenimą į Podgoricos oro uostą).

•

Trijų patiekalų sutikimo vakarienė

•

Skadaro ežero atradimas išvykoje valtimi ir iškyla.

•

Išskirtinis turas distilerijoje Albanijoje.

•

Išvyka valtimi į Uolų Dievo Motinos salą ir laisvalaikis Kotore.

•

Šventinė vakarienė išskirtinėje vietoje (kuri bus atskleista vėliau).

*Laimėtojai bus suskirstyti į grupes pagal jų gyvenamąją šalį.

DUK
Kur vyks kelionė Incentive Trip 2020 / ar numatytas naujas kelionės tikslas?
Kaip ir buvo suplanuota, bus keliaujama į Juodkalniją ir Albaniją. Kelionėje dalyvaus ir 2020-ųjų, ir 2021ųjų metų laimėtojai.

Kada vyks šis renginys?
Renginys bus padalytas į dvi grupes, abi grupės vyks tomis pačiomis kryptimis. Pirmajai laimėtojų
grupei grįžus iš kelionės, antroji laimėtojų grupė atvyks į kelionę. Renginiai vyks vienas po kito, o
programa abiems grupėms bus identiška.
•

1-oji Grupė: 2021 m. Birželio 21 – 24 d.

•

2-oji Grupė: 2021 m. Birželio 24 – 27 d.

Kaip sužinoti, kurioje kelionės dalyje dalyvausiu?
Gavę renginio kvietimą, būsite informuoti, kuriai grupei esate priskirtas. Grupės bus skirstomos
atsižvelgiant į jūsų gyvenamąją šalį. Formalūs kvietimai laimėtojams bus išsiųsti kitais metais, 2021 m.
balandžio mėnesį.

Ar galiu pasirinkti, kurios grupės dalimi norėčiau būti?
Galime priimti jūsų prašymus, susijusius su tuo, kuriomis datomis galite dalyvauti kelionėje. Tačiau
turėkite omenyje, kad į jūsų pageidavimą galėsime atsižvelgti tik tuo atveju, jei jūsų pageidaujamoje
grupėje dar nebus pasiektas maksimalus grupės narių skaičius. Jei norite pasiteirauti dėl grupių
keitimo, parašykite mums laišką elektroniniu paštu euevents@dōTERRA.com.

Kaip galiu sužinoti, kiek jau turiu taškų?
2020 m. lyderių lentelėje rodomi 100 laimėtojų. Ją galite rasti čia. 2021 m. lyderių lentelės 100
geriausiai reikalavimus atitinkančių asmenų savaitės reitingus galėsite matyti internete.

Pasiekiau kelionės Incentive Trip reikalavimus ir 2020-aisiais, ir 2021-aisiais metais. Ar
galėsiu dalyvauti kelionėje du kartus?
Turėsite galimybę jums paskirtomis datomis pasikviesti vykti į kelionę vieną svečią.

Norėjau įsigyti galimybę dalyvauti kelionėje Incentive Trip 2020. Ar turiu iš naujo pranešti
apie savo susidomėjimą dalyvauti kelionėje 2021-aisiais metais?
Jei siuntėte mums elektroninį laišką ir nurodėte, kad norite įsigyti galimybę dalyvauti 2020-ųjų metų
kelionėje, jūsų kandidatūra bus apsvarstyta. Atkreipkite dėmesį, kad galimų įsigyti vietų kiekis yra
ribotas. Susisieksime su jumis iki 2021 m. balandžio 30 d. ir pranešime, ar jūsų noras įsigyti galimybę
dalyvauti kelionėje buvo patenkintas.

Ar dar galiu išreikšti norą įsigyti galimybę dalyvauti kelionėje 2021-aisiais metais?
Pranešti apie norą įsigyti galimybę dalyvauti kelionėje galite susisiekę su renginių komanda iki 2021
m. balandžio 30 d. elektroninio pašto adresu euevents@dōTERRA.com. Daugiau informacijos apie
galimybės dalyvauti kelionėje įsigijimą galite rasti čia.

Distilerija ir Tiekimas
Cō-Impact Sourcing™ – Socialinis poveikis: Albanija
Remiantis Pasaulio banku, per pastaruosius trisdešimt metų Albanija iš vienos iš neturtingiausių
Europos šalių tapo aukštesniosios viduriniosios klasės šalimi. Nors šis augimas ir atsigavimas įkvepia,
ekonominis augimas Albanijoje nėra tolygiai pasiskirstęs visoje šalyje. Kaimo vietovės ir toliau atsilieka
nuo miestų centrų, o pažeidžiamos grupės vis dar neturi tinkamos prieigos prie sveikatos paslaugų,
išsilavinimo, socialinės pagalbos ir vaikų teisių apsaugos (UNICEF, 2018 m. Albanijos metinė ataskaita).
Pasaulio bankas nustatė, kad patekimas į regionines ir pasaulines rinkas, taip pat eksportas ir rinkų
diversifikacija gali sustiprinti teisingą šalies ekonomikos augimą. Būtent todėl kaimo vietovėse
atliekamas dōTERRA žaliavos rinkimas ir eterinių aliejų gamyba yra tokie vertingi.

Italinių šlamučių eterinio aliejaus tiekimas
Dėl ilgų ir sausų Albanijos vasarų, Viduržemio jūros klimato ir derlingo dirvožemio italiniai šlamučiai
puikiai auga kalvose šalia Albanijos sostinės Tiranos ir netoliese Skadaro ežero šiaurės Albanijoje
esančiame Kopliku. Italiniai šlamučiai yra vertingi. Ūkininkai už juos gauna daugiau pelno, nei
augindami įprastus pasėlius. Be italinių šlamučių iš Albanijos dōTERRA tiekia ir laurų lapų, kadagių
uogų bei skaistminų eterinius aliejus, taip prisidėdama prie darbo vietų kūrimo ir palaikymo šiose
kaimo vietovėse.
Mūsų distiliavimo partneriai Albanijoje sudaro su ūkininkais ilgametes sutartis – tai nėra dažna
Albanijoje. Įprastai ūkininkai tikisi gauti pagrįstą kainą už savo pasėlius derliaus sezono pabaigoje,
tačiau kaina nėra žinoma. Pirkėjas gali sumažinti galutinę pardavimo kainą dėl papildomų išlaidų, tokių
kaip gabenimas ar paskutinę minutę atliekamas kokybės vertinimas.
Tačiau su dōTERRA bendradarbiaujantys ūkininkai nuo pat pradžių žino, kokią kainą jie gaus už
tiekiamą žaliavą – mes nereikalaujame jokių netikėtų „nuolaidų“. Ūkininkams siūlomos nuo trejų iki
penkerių metų trunkančios sutartys, tad kainų svyravimą padengia mūsų partneriai, o ūkininkai gali
planuoti savo ateitį. Dėl sąžiningų ir patikimų kainų italinius šlamučius mūsų partneriams Albanijoje
auginančių ūkininkų skaičius padidėjo nuo 15 sutartis sudariusių ūkininkų 2015 metais iki daugiau nei
340 ūkininkų 2019 metais, o dauguma šių sutartis sudariusių ūkininkų yra moterys.

Siekiame pagerinti sveikatą ir higienos sąlygas
Sutartys su Albanijos kaimo vietovėse gyvenančiais ūkininkais nėra vienintelis mūsų siūlomas
privalumas– dōTERRA Healing Hands Foundation® taip pat prisidėjo prie ūkininkų bendruomenių
mokyklų tualetuose esančių sąlygų gerinimo. Dauguma kaimo mokyklų Albanijoje neturi tualeto viduje,
ir net tos, kuriose yra tualetas, retai turi pakankamai unitazų, vandentiekį ar bent atskirus tualetus
berniukams ir mergaitėms. Nesant tinkamų tualetų daugelis mokinių, ypač mergaitės, meta mokyklą,
tad didėja lyčių išsilavinimo skirtumas. Fondas dōTERRA Healing Hands Foundation® skyrė lėšų
trijų Albanijos ūkininkų bendruomenių mokyklų renovacijai – šios pastangos jau pagerino mergaičių
mokyklos lankomumą. Ir toliau siekiame rasti naujų socialinio poveikio projektų, kuriuos dōTERRA
Healing Hands galėtų finansuoti Co-Impact Sourcing programoje dalyvaujančiose bendruomenėse.
Tiekdama italinius šlamučius iš Albanijos, dōTERRA remia etiškas tiekimo praktikas, kurios užtikrina
ūkininkams sąžiningas ir pastovias pajamas. dōTERRA yra įsipareigojusi gerinti sąlygas, kuriomis dirba
ir gyvena ūkininkai bei jų šeimos – nuo ilgamečių sutarčių iki mokyklų tualetų renovacijos.

Italiniai šlamučiai yra nuostabūs. Kitaip nei daugelio kitų žolelių atveju, tik iš kalnuose augančių
laukinių gėlių žiedų galima išgauti kvapnų jūsų mėgstamą eterinį aliejų. Dabar kartu su kitais Wellness
Advocates (Sveikatingumo advokatais) galite prisijungti prie kelionės Incentive Trip 2021 ir aplankyti
Albaniją bei Juodkalniją, kur renkami italiniai šlamučiai. Užmegzkite visą gyvenimą išliekančių
draugysčių, lankydamiesi nuostabioje distilerijoje, ir iš pirmų lūpų sužinokite, kaip išgaunamas šis
aliejus. Grįšite su neįkainojamomis žiniomis ir italinių šlamučių derliaus rinkimo patirtimi. Laikas siekti
to, kas tyra.

Kvalifikacinis laikotarpis

2020 m. Spalio 1 d. – 2021 m. Kovo 31 d.

Incentive Trip

2021 m. Birželio 21 – 24 d. arba Birželio 24 – 27 d.

Prizai
Surinkite bent 100 taškų ir būkite vienas iš 100 pirmaujančių Europos narių galutinėje lyderių lentelėje
2021 m. kovo 31 d., ir galėsite dalyvauti įspūdingoje gavybos išvykoje į Juodkalniją ir Albaniją.

Prizai

Išsami Informacija Ir Tinkamumas Dalyvauti
1-oji tinkama dalyvauti paskyra, surinkusi daugiau nei 100 taškų

Pagrindinis Prizas

Vienam arba dviem žmonėms: viešbučio ir kelionės išlaidos*,
skrydžių bilietų kompensavimas, liukso klasės kambarys,
5 lygio atributikos rinkinys ir vakarienė su rinkos lyderiais.
2-oji ir 3-oji tinkamos dalyvauti paskyros,
surinkusios daugiau nei 100 taškų

1 - Osios Vietos Prizas

Vienam arba dviem žmonėms: viešbučio ir kelionės išlaidos*,
skrydžių bilietų iki 250 Eur vienam asmeniui kompensavimas,
geresnis kambarys ir 5 lygio atributikos rinkinys.
4-oji ir 9-oji tinkamos dalyvauti paskyros,
surinkusios daugiau nei 100 taškų

2 - Osios Vietos Prizas

Vienam arba dviems žmonėms: viešbučio ir kelionės išlaidos*,
skrydžių bilietų iki 150 Eur vienam asmeniui kompensavimas ir
4 lygio atributikos rinkinys.
10-oji ir 50-oji tinkamos dalyvauti paskyros,
surinkusios daugiau nei 100 taškų

3 - Osios Vietos Prizas

4 - Osios Vietos Prizas

5 - Osios Vietos Prizas

Vienam arba dviem žmonėms: : skrydžių bilietų iki 100
Eur vienam asmeniui kompensavimas, viešbučio ir
kelionės išlaidos* ir 3 lygio atributikos rinkinys.
51-oji–70-oji tinkamos dalyvauti paskyros,
surinkusios daugiau nei 100 taškų
Vienam arba dviem žmonėms: viešbučio ir kelionės išlaidos*
ir 2 lygio atributikos rinkinys.
71-oji–100-oji tinkamos dalyvauti paskyros,
surinkusios daugiau nei 100 taškų
Vienam arba dviem žmonėms: viešbučio ir kelionės išlaidos*
ir 1 lygio atributikos rinkinys.

*Kelionės išlaidos – apsilankymas distilerijoje, pervežimas į ir iš oro uosto, sutikimo vakarienė, šventinė vakarienė, pusryčiai.

Kvalifikaciniai Reikalavimai
•

Narys kiekvieną mėnesį turi išlaikyti aktyvų 100 PV vertės lojalumo programos (LRP) užsakymą,
kad gautų taškų.

•

Nariai gauna 2–3 taškus su minimaliu 100 PV vertės lojalumo programos (LRP) užsakymu už naujo
nario užregistravimą.

Narystė

•

Narystės užsakymas

Gaunami Taškai

100 – 199 PV

2

200 PV +

3

Narys gauna papildomų taškų kitais mėnesiais po nario užregistravimo, jei užregistruotas narys 2, 3,
ir 4 mėnesį pateikia 100 PV vertės ar didesnį lojalumo programos (LRP) užsakymą.

LRP

LRP Mėnuo

Gaunami Taškai

1

2

2

3

3

4

Sąlygos ir Nuostatos
•

Kvalifikacinius reikalavimus pasiekti norintys nariai kvalifikacinio laikotarpio metu turi išlaikyti
kasmėnesinį 100 PV vertės lojalumo programos (LRP) užsakymą.

•

Taškai kaupiasi už narių užregistravimą visame pasaulyje.

•

Paskata prasideda 2020 m. spalio 1 d. 12.00 val. (GMT laiku) ir baigiasi 2021 m. kovo 31 d. 23v59 val.
(GMT laiku).

•

dōTERRA Europe pateiks reitingus kiekvieną savaitę nuo 2020 m. lapkričio mėnesio pradžios.

•

Paskatos laimėtojai bus informuoti elektroniniu paštu 2021 m. balandžio 15 d.

•

Norint pasinaudoti prizu, jį priimti reikės per 10 kalendorinių dienų nuo pranešimo gavimo.

•

Visus papildomus pageidavimus ar originalaus užsakymo pakeitimus administruos ir apmokės
paskatos laimėtojas.

•

Laimėjimo negalima perleisti, jis neturi piniginės vertės ir turi būti priimamas toks, koks yra įteikiamas.

•

Gali dalyvauti visi Europoje registruoti Wellness Advocates (Sveikatingumo advokatai).

•

Kad pasiektų kvalifikacinius reikalavimus ir galėtų gauti apdovanojimą, kiekvienas dōTERRA Wellness
Advocate (Sveikatingumo advokatas) turi būti aktyvus ir kvaifikaciniu laikotarpiu laikytis dōTERRA
Wellness Advocate (Sveikatingumo advokatų) sąlygų ir nuostatų (Sutarties) ir Politikos vadovo.

•

dōTERRA pasilieka teisę tikrinti, koreguoti ar atmesti bet kokį kiekį, kompensacijas, pripažinimą
ar kitus apdovanojimus, gautus paskatos metu ar esančius jos rezultatu, siekdama užtikrinti, kad
išlaikoma paskatos dvasia. Wellness Advocates (Sveikatingumo advokatai) gali būti nedelsiant
diskvalifikuojami iš paskatos programos, jei dōTERRA savo nuožiūra nusprendžia, kad įvyko
modifikavimas, sukčiavimas, atitikimo problemos arba priedų pirkimas.

•

dōTERRA pasilieka teisę bet kuriuo metu diskvalifikuoti bet kurį Wellness Advocate (Sveikatingumo
advokatą) dėl sąlygų ir nuostatų pažeidimo.

•

Norėdami įsigyti galimybę dalyvauti kelionėje Incentive trip, parašykite mums laišką elektroniniu
paštu euevents@dōTERRA.com.

DUK
Kada vyksta kvalifikacinis laikotarpis?
Paskata prasideda 2020 m. spalio 1 d. 12.00 val. (GMT laiku) ir baigiasi 2021 m. kovo 31 d. 23v59 val.
(GMT laiku).

Kaip pasiekti kvalifikacinius reikalavimus ir gauti 100 taškų, kad galėčiau dalyvauti
Incentive Trip?
•

Narys kiekvieną mėnesį turi išlaikyti aktyvų 100 PV vertės lojalumo programos (LRP) užsakymą,
kad gautų taškų.

•

Nariai gauna 2–3 taškus su minimaliu 100 PV vertės lojalumo programos (LRP) užsakymu už naujo
nario užregistravimą.

Narystė
•

Narystės Užsakymas

Gaunami Taškai

100 – 199 PV

2

200 PV +

3

Narys gauna papildomų taškų kitais mėnesiais po nario užregistravimo, jei užregistruotas narys 2, 3,
ir 4 mėnesį pateikia 100 PV vertės ar didesnį lojalumo programos (LRP) užsakymą.

LRP

LRP Mėnuo

Gaunami Taškai

1

2

2

3

3

4

Pavyzdys
Prisijungus naujam nariui, kuris užsisako 100 PV vertės rinkinį, naudodamasis lojalumo programa (LRP),
jį užregistravusiam nariui bus skiriami 2 taškai.
Jei narys vėliau užsisako papildomų 100 PV ir didesnės vertės produktų, naudodamasis lojalumo
programos (LRP) užsakymais bet kurį mėnesį kvalifikacinio laikotarpio metu (2020 m. spalio 1 d. – 2021
m. kovo 31 d.), jį užregistravusiam nariui bus skiriama taškų. Užsakymai nebūtinai turi būti pateikiami
kiekvieną mėnesį.

Kada vyks kelionė?
Renginys bus padalytas į dvi grupes, abi grupės vyks tomis pačiomis kryptimis. Pirmajai laimėtojų
grupei grįžus iš kelionės, antroji laimėtojų grupė atvyks į kelionę. Renginiai vyks vienas po kito, o
programa abiems grupėms bus identiška.
•

1 - Oji Grupė: 2021 m. Birželio 21 – 24 d.

•

2 - Oji Grupė: 2021 m. Birželio 24 – 27 d.

Kaip dažnai bus atnaujinami reitingai internete?
dōTERRA Europe pateiks reitingus kiekvieną savaitę nuo 2020 m. lapkričio mėnesio pradžios.

Ar galiu perleisti savo laimėjimą kitai paskyrai?
Ne. Jei laimėjote kelionės Incentive Trip vietą, bet negalite joje dalyvauti, neturėsite galimybės perleisti
savo laimėjimo kitai paskyrai.

Ar galiu vietoje kelionės gauti piniginę išmoką arba atidėti kelionę?
Ne, šis kelionės Incentive Trip laimėjimas negali būti išmokamas pinigine išraiška arba atidėtas iki kitų
metų kelionės Incentive Trip.

Kelionė dōTERRA Europe Incentive Trip – DUK
Ar renginys bus atidėtas, ar yra atšauktas?
Kelionė Incentive Trip 2020-aisiais metais nevyks ir yra atidėta iki kitų metų. Nors tai buvo sudėtingas
sprendimas, mūsų dōTERRA šeimos sveikata ir saugumas yra svarbiausias mūsų prioritetas.

Ar pasiekti kvalifikaciniai reikalavimai bus užskaitomi ir kitais metais?
Žinome, kaip sunkiai dirbote, kad pasiektumėte kelionės Incentive Trip reikalavimus, ir tai neliks
nepastebėta. Jei sėkmingai pasiekėte kelionės reikalavimus kvalifikaciniu laikotarpiu, galėsite vykti į
kelionę kitais metais.

Iki kada yra atidėta kelionė?
Šiuo metu ieškome galimų kelionės Incentive Trip datų. Visą informaciją, įskaitant naujas renginio datas
ir su kelione susijusius atnaujinimus, pateiksime savo interneto svetainėje kaip įmanoma greičiau.

Ar keisis kelionės kryptis?
Kelionės programa ir kryptis išliks nepakitusios. Renginys vyks Juodkalnijoje ir Albanijoje.

Kaip sužinoti, ar oficialiai atitinku kvalifikacinius kelionės reikalavimus?
Mūsų svetainėje ir toliau bus pateikiami esami statusai, kad galėtumėte stebėti savo vietą lyderių sąraše.

Kas nutiks, jei kitais metais parinktomis datomis negalėsiu dalyvauti kelionėje? Ar gausiu
kokią nors kompensaciją?
Deja, neturime galimybės pasiūlyti alternatyvios kompensacijos. Kelionės negalima iškeisti į atitinkamą
taškų ar pinigų sumą. Siekdami užtikrinti, kad turėtumėte pakankamai laiko suplanuoti kitų metų
kelionę, naujas datas pranešime iš anksto.

Ar kvietimą į kelionę gausiu šiemet?
Formalūs kvietimai bus išsiųsti kitais metais, 2021 m. balandžio mėnesį. Į kvietimą įtrauksime
registracijos nuorodą. Galėsite įvesti savo duomenis ir pateikti juos kelionei.

Norėjau įsigyti galimybę dalyvauti kelionėje Incentive Trip. Ar turiu iš naujo pranešti apie
savo susidomėjimą?
Jei siuntėte mums elektroninį laišką ir nurodėte, kad norite įsigyti galimybę dalyvauti kelionėje,
jūsų kandidatūra bus apsvarstyta. Atkreipkite dėmesį, kad galimų įsigyti vietų kiekis yra ribotas.
Susisieksime su jumis kitų metų balandžio mėnesį ir pranešime, ar jūsų noras buvo patenkintas.

Ar dar galiu išreikšti norą įsigyti galimybę dalyvauti kelionėje?
Pranešti apie norą įsigyti galimybę dalyvauti kelionėje galite susisiekę su renginių komanda iki kitų
metų balandžio mėnesio elektroninio pašto adresu euevents@dōTERRA.com. Išsamesnė informacija
apie galimybės dalyvauti kelionėje įsigijimą bus pateikta bendraujant elektroniniu paštu.

Ar dōTERRA kompensuos mano patirtas kelionės išlaidas?
dōTERRA neturi galimybės pasiūlyti kompensacijos už įsigytas keliones. Šis sprendimas priimtas
remiantis tuo, kad paskelbiant apie renginio atidėjimą renginio kvietimai dar nebuvo išsiųsti
laimėtojams, o kvalifikacinis laikotarpis dar nebuvo pasibaigęs. Keliones įsigijusiems asmenims
rekomenduojame kuo greičiau susisiekti su oro linijomis, kad galėtumėte išspręsti šią problemą.

Kodėl dōTERRA nepaskelbė šios informacijos anksčiau?
Mes atidžiai stebėjome situaciją. Tačiau koronaviruso keliama grėsmė reikšmingai padidėjo, tad rizika
visiems, dalyvaujantiems kelionėje, būtų per didelė. Nors šis renginys numatytas po kelių mėnesių,
jaučiame, kad mūsų Wellness Advocates (Sveikatingumo advokatų), dalyvių ir personalo atžvilgiu
geriausia atšaukti šį renginį. Tai padės maksimaliai sumažinti riziką. Vertiname jūsų supratingumą ir
palaikymą šiuo klausimu.

Ar vyriausybė privertė dōTERRA atšaukti renginį?
Ne, vyriausybė neprivertė bendrovės dōTERRA atšaukti šio renginio. Sprendimas buvo priimtas dėl
įsipareigojimo rūpintis Wellness Advocates (Sveikatingumo advokatų), dalyvių ir personalo gerove.

