Incentive Trip 2021
Melnkalne un Albānija atrodas elpu aizraujošā vietā Balkānos Eiropas dienvidaustrumos. Nelīdzenu
kalnu ieskautajā Melnkalnē ir daudz Viduslaiku ciematu, bet Albānijā ir aizraujošas arheoloģisko
izrakumu vietas un pilis. Albānija arī ir vieta, kur dōTERRA iegūst vērtīgo salmeni.
Salmenes aug Vidusjūras klimatā, kāds ir Albānijā. Augs aug akmeņainā, labi drenētā augsnē un
sasniedz briedumu pēc pieciem gadiem. Tieši tad, kad augs ir sasniedzis augšanas maksimumu pēc
apmēram pieciem gadiem, tas tiek novākts ēteriskās eļļas iegūšanai.
Incentive Trip 2021 ceļojumā uz Melnkalni un Albāniju varat pievienoties saviem kolēģiem — labsajūtas
advokātiem, lai piedzīvotu salmenes ražas novākšanu.

Galamērķis
Melnkalne
Tiem, kas piedalīsies dōTERRA Incentive Trip 2021, naktsmājas būs „Hotel Slovenska Plaza 4-star”
(4-zvaigžņu viesnīca „Slovenska Plaza”), kas ir tradicionāla atpūtas vieta netālu no pludmales, skaistā
Melnkalnes vēsturiskā pilsētā Budva. Budvā ir iespaidīgas jūras ainavas, un tā ir rosīga pilsēta, kas
lepojas ar vēsturi un skaistu arhitektūru, kuru var nebeidzami izzināt.
Ceļojums ietver Kotoras apmeklējumu. Šajā vietā var lieliski ļaut sevi ieskaut brīnišķīgā, dabīgā
skaistumā. Kotorā ir daudz senu, bruģētu ielu un Viduslaiku stila māju. Pilsētai apkārt ir ainaviski kalni
un blakus atrodas skaistais Škodras ezers.
Tas atrodas uz robežas starp Melnkalni un Albāniju, un ir viens no lielākajiem Eiropas ezeriem. Tam
visapkārt ir neskarta daba, un ezers kalpo kā Eiropas mēroga rezervāts mitrājā dzīvojošiem putniem.
Starp stāvo kalnu krastiem manāmas klusas salas, dzidrs ūdens un peldošas ūdensrožu pļavas. Pastāv
teiksma, ka Škodras ezers ir radies no laumiņu asarām. Šādas nenovērtējamas nianses padara ezeru par
vienu no visvairāk apmeklētajām vietām Balkānos.

Albānija
Izbaudiet krāšņus kalnus, nocietinātas pilsētas un žilbinošas pludmales Albānijā. Piedevām šīs valsts
lauku apgabalos tiek audzēts vērtīgais salmenes augs.
Salmenes ēteriskā eļļa galvenokārt tiek iegūta no ziediem. Augam ir šauras, sudrabainas lapas un ziedi,
kas veido zeltainu apaļu ziedu ziedkopu. Tūkstošiem gadu salmenei ir bijuši dažādi vārdi, tostarp tā
tikusi saukta par nemirstīgo vai mūžīgo ziedu. Mēs ceram, ka arī salmenes ražas novākšanas pieredze
būs mūžīga.

Maksāšanas Iespēja
Ja vēlaties maksāt par ceļojumu, jums jāapliecina sava interese par maksāšanas iespēju. Pēc intereses
apliecināšanas iesnieguma mēs izskatīsim jūsu pieprasījumu. Pilnīgu informāciju par maksāšanas
iespēju skatiet zemāk, tostarp termiņu un to, kā iesniegt nepieciešamo informāciju.
Beigu termiņš informācijas iesniegšanai par maksāšanas iespēju ir 2021. Gada 30. Aprīlis. Beigu
termiņš samaksas veikšanai ir 2021. Gada 7. Maijs.
Vienvietīgs numurs vienai personai

674 EUR

Divvietīgs numurs vienai personai

1348 EUR

Ja vēlaties, lai izskatām jūsu interesi par maksāšanas iespēju, nosūtiet šādu informāciju uz e-pastu :
euevents@dōTERRA.com
•

Vārds, uzvārds

•

E-pasts

•

Labsajūtas ID

•

Viesu daudzums

•

Viesu vārds

•

Vai ņemsit līdzi bērnu; ja jā, tad bērna vecums*

*Ņemiet vērā, ka cena par bērna piedalīšanos būs tāda pati kā iepriekš norādītā cena.

Programma
Programma ir piepildīta dažādām aktivitātēm, un nevaram sagaidīt uzvarētāju dalību tajās! Uzvarējušie
labsajūtas advokāti var gaidīt, ka katru dienu atklās un uzzinās ko jaunu. Varēsit uzzināt, kā tiek radīti
daži no mūsu populārajiem produktiem, un kā dōTERRA darbība balstās uz tīrību un atbildīgu ieguvi.
Programmas aktivitāšu skaitā ir:
•

Trīs naktis „Hotel Slovenska Plaza 4-star”. Vien grupa paliks
2021. Gada 21. – 24. Jūnijā (1. Grupa), bet otra paliks 24. – 27. Jūnijā (2. Grupa)*.

•

Uzturēšanas laikā „Hotel Slovenska Plaza 4-star” katru rītu paredzētas viesnīcas brokastis.

•

Grupas brauciens no Podgoricas lidostas un uz to.

•

Vietējais transports (tostarp sagaidīšanas transports Podgoricas lidostā un nogādāšana tur).

•

Trīs ēdienu sagaidīšanas vakariņas.

•

Ekskursija ar laivu Škodras ezerā un pikniks.

•

Ekskluzīvs destilētavas apmeklējums Albānijā.

•

Ekskursija ar laivu uz salu „Our Lady of the Rocks”, pēc tam Kotoras atpūtas apmeklējums.

•

Svinīgas vakariņas ekskluzīvā vietā (to paziņos vēlākā posmā).

*Dalībniekus iedalīs grupās pēc viņu dzīvesvietas valsts.

Bieži Uzdotie Jautājumi
Kur paredzēti Incentive Trip 2020 pasākumi; vai ir jauns galamērķis?
Pasākumi notiks Melnkalnē un Albānijā, kā sākotnēji plānots. Ceļojumā piedalīsies gan 2020., gan 2021.
gada balvu ieguvēji.

Kad notiks šis pasākums?
Pasākums tiks sadalīts divos ceļojumos — abi ar vienu un to pašu galamērķi. Kad pirmā balvu ieguvēju
grupa būs atgriezusies no ceļojuma, ceļojumā dosies otrā balvu ieguvēju grupa. Abi ceļojumi notiks
secīgi, un programma būs identiska abām grupām.
•

1. Grupa: 2021. Gada 21. – 24. Jūnijs

•

2. Grupa: 2021. Gada 24. – 27. Jūnijs

Kā es zināšu, kurā grupā esmu?
Saņemot uzaicinājumu uz pasākumu, jums paziņos kurā grupā esat. Grupās sadalīs saskaņā ar
dzīvesvietas valsti. Oficiāli uzaicinājumi tiks izsūtīti balvu ieguvējiem 2021. gada aprīlī.

Vai es varu pieprasīt, kurā grupā es vēlētos būt?
Atkarībā no ceļojuma datumiem, kad varat piedalīties, mēs varam izskatīt pieprasījumus. Tomēr, ņemiet
vērā, ka varam apsvērt jūsu izvēli tikai tad, ja maksimālais cilvēku skaits jūsu izvēlētajā grupā vēl nav
sasniegts. Ja vēlaties jautāt par grupu maiņu, rakstiet e-pastu uz euevents@dōTERRA.com.

Kā varu uzzināt, cik punktu esmu līdz šim ieguvis/-usi?
2020. gada līderu sarakstā ir iekļauti 100 sekmīgākie līderi, un šo sarakstu varat apskatīt šeit. Nedēļas
kopvērtējumu 2021. gada līderu saraksta 100 kandidātiem varēsit apskatīt tiešsaistē.

Esmu kvalificējies/-usies Incentive Trip gan 2020., gan 2021. gadā; vai ceļojumā varēšu
doties divreiz?
Jūs varēsit norādītajos datumos ceļojuma pasākumos ņemt līdzi viesi.

Vēlējos maksāt par Incentive Trip 2020; vai man vēlreiz jāiesniedz intereses apliecinājums
2021. gada ceļojumam?
Ja pa e-pastu nosūtījāt mums intereses apliecinājumu maksāt par ceļojumu 2020. gadā, jūsu
apliecinājums tiks izskatīts. Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai opcijai ir ierobežots vietu skaits. Sazināsimies ar
jums līdz 2021. gada 30. aprīlim, lai informētu, vai ir apstiprināts jūsu intereses apliecinājums.

Vai es vēl varu nosūtīt intereses apliecinājumu maksāšanai par ceļojumu 2021. gadā?
Lai informētu par savu interesi maksāt par ceļojumu, sazinieties ar pasākumu komandu līdz 2021. gada
30. Aprīlim, izmantojot e-pasta adresi euevents@dōTERRA.com. Papildu informācija par maksāšanas
iespēju ir pieejama šeit.

Destilētava un Iegūšana
Cō-Impact Sourcing™ – Sociālā Letekme: Albānijā
Saskaņā ar Pasaules Bankas datiem pēdējo trīsdesmit gadu laikā Albānija ir attīstījusies par valsti
ar augstākā viduslīmeņa ienākumiem no vienas no nabadzīgākajām valstīm Eiropā. Lai arī tā ir
iedvesmojoša izaugsmes un atdzimšanas demonstrācija, ekonomikas izaugsme Albānijā nav vienādi
sadalīta visā valstī. Lauku teritorijas joprojām atpaliek no apdzīvotības centriem, un neaizsargātām
grupām joprojām nav pietiekamas piekļuves veselības aprūpes pakalpojumiem, izglītībai, sociālajai
aprūpei un bērnu aizsardzībai (UNICEF, Albānijas 2018. gada ziņojums).
Pasaules Banka ir identificējusi, ka piekļuve reģionālajiem un pasaules tirgiem, kā arī eksports un tirgus
dažādošana var palielināt taisnīgu ekonomikas izaugsmi visā valstī. Tādējādi dōTERRA izejvielu ieguve
un ēteriskās eļļas ražošana Albānijas lauku teritorijās ir tik vērtīga..

Salmenes Ēteriskās Eļļas Ieguve
Albānijā ir ilgas, sausas vasaras, Vidusjūras klimats un bagātīga augsne, kas veicina salmenes ražīgu
augšanu kalnos netālu no Tirānas, Albānijas galvaspilsētas, un Koplikas, kas atrodas blakus Škodras
ezeram Albānijas ziemeļos. Salmenes ir vērtīgs augs. Lauksaimniekiem tā rada lielāku peļņu nekā
tradicionālās kultūras. Papildus salmenei dōTERRA Albānijā iegūst arī lauru lapu, kadiķogu un svētā
viteksa ēteriskās eļļas, veicinot darbvietu radīšanu un saglabāšanu šajās lauku teritorijās.
Mūsu destilācijas partneris Albānijā piedāvā lauksaimniekiem vairāku gadu līgumus — šāda prakse
Albānijā nav izplatīta. Parasti sezonas beigās lauksaimnieki cer saņemt pamatotu samaksu par savu
ražu, tomēr cena nav paredzama. Pircējs galīgajai pārdošanas cenai var piemērot „atlaides”, ņemot
vērā neskaidras izmaksas, piemēram, par transportēšanu vai pēdējā brīža kvalitātes novērtēšanu.
Tā vietā lauksaimnieki, kam ir noslēgts līgums ar dōTERRA partneri, jau pašā sākumā skaidri zina
samaksu, ko saņems par izejvielām, un nepastāv pārsteiguma „atlaides”. Mūsu partneris piedāvā
lauksaimniekiem noslēgt trīs līdz piecu gadu līgumus, kas absorbē cenu svārstības, un lauksaimnieki
var plānot nākotni. Šī taisnīgā un uzticamā prakse nozīmē, ka lauksaimnieku skaits, kas mūsu partnerim
Albānijā audzē salmenes, ir pieaudzis no 2015. gadā nolīgtajiem 15 lauksaimniekiem līdz vairāk nekā
340 lauksaimniekiem 2019. gadā, un lielākā daļa no šiem nolīgtajiem lauksaimniekiem ir sievietes.

Darbs Veselības Un Higiēnas Uzlabošanā
Papildus līgumdarbu nodrošināšanai lauksaimniekiem Albānijas lauku reģionos fonds dōTERRA Healing
Hands Foundation® ir devis ieguldījumu arī skolu tualetes telpu uzlabošanā lauksaimnieku kopienās.
Lielā daļā lauku skolu Albānijā trūkst iekšējo tualetes telpu, bet tām, kurām tādas ir, reti ir pietiekami
daudz tualetes podu, ūdens krānu vai pat nodalītas telpas zēniem un meitenēm. Tā kā nav pienācīgu
tualetes telpu, daudzi skolēni, īpaši meitenes, pamet mācības, veicinot pastāvošo dzimumu atšķirību
izglītībā. Fonds dōTERRA Healing Hands Foundation® ziedoja līdzekļus, lai pilnībā atjaunotu skolas
tualetes telpas trijās Albānijas lauksaimnieku kopienās, tādējādi palielinot meiteņu skaitu skolā. Mēs
turpinām meklēt jaunus sociālās ietekmes projektus programmai dōTERRA Healing Hands, lai varētu
finansēt šīs Co-Impact Sourcing kopienas.
Iegūstot salmeni Albānijā, dōTERRA atbalsta ētiskas ieguves praksi, kas nodrošina lauksaimniekiem
taisnīgus, stabilus ienākumus. Uzņēmums dōTERRA ir apņēmies uzlabot apstākļus, kādos lauksaimnieki
un viņu ģimenes strādā un dzīvo, noslēdzot daudzgadīgus līgumiem un ieguldot skolu tualetes telpu
remontā.

Salmene ir vērtīgs augs. Atšķirībā no citiem augiem iemīļoto smaržīgo ēterisko eļļu var iegūt tikai
no koši dzeltenajiem kalnu savvaļas puķes ziediem. Tagad jūs varat pievienoties citiem labsajūtas
advokātiem pasākumā Incentive Trip 2021 un apmeklēt Albāniju un Melnkalni, kur tiek ievākta
salmene. Apmeklējiet skaisto destilētavu un saņemiet tiešu apmācību par šīs eļļas iegūšanu,
kā arī izveidojiet draudzību, kas ilgs mūža garumā, ar citiem dalībniekiem. Jūs atgriezīsities ar
nenovērtējamām zināšanām, vienlaikus paņemot līdzi salmenes iegūšanas pieredzi. Ir laiks tiekties
pēc tīrības.

Kvalifikācijas Periods

2020. Gada 1. Oktobris — 2021. Gada 31. Marts

Incentive Trip

2021. Gada 21.–24. Jūnijs vai 24.– 27. Jūnijs

Balvas
Nopelniet vismaz 100 punktus un esiet starp 100 dalībniekiem no Eiropas galīgajā līderu sarakstā 2021.
gada 31. martā, un jūs balvā saņemsit aizraujošu ieguves pieredzes ceļojumu uz Melnkalni un Albāniju.

Balvas

Sīkāka Informācija Un Atbilstība
1. Atbilstošais Konts ar 100+ Punktiem =

Galvenā balva

Līdz diviem cilvēkiem: viesnīcas un ceļojuma izmaksas*,
aviobiļetes, numura klases paaugstināšana uz Premium,
5. līmeņa reklāmas produktu komplekts un vakariņas ar tirgus līderiem
2.-3. Vietas Atbilstošais Konts ar 100+ Punktiem =

1. Vietas Balva

Līdz diviem cilvēkiem: viesnīcas un ceļojuma izmaksas*, aviobiļešu
kredīts līdz EUR 250 vienai personai, numura klases paaugstināšana
un 5. līmeņa reklāmas produktu komplekts
4.-9. Vietas Atbilstošais Konts ar 100+ Punktiem =

2. Vietas Balva

Līdz diviem cilvēkiem: viesnīcas un ceļojuma izmaksas*,
aviobiļešu kredīts līdz EUR 150 vienai personai un 4. līmeņa
reklāmas produktu komplekts
10.-50. Vietas Atbilstošais Konts ar 100+ Punktiem =

3. Vietas Balva

Līdz diviem cilvēkiem: aviobiļešu kredīts līdz EUR 100
vienai personai, viesnīcas un ceļojuma izmaksas*
un 3. līmeņa reklāmas produktu komplekts
51.-70. Vietas Atbilstošais Konts ar 100+ Punktiem =

4. Vietas Balva

Līdz diviem cilvēkiem: viesnīcas un ceļojuma izmaksas*
un 2. līmeņa reklāmas produktu komplekts
71.-100. Vietas Atbilstošais Konts ar 100+ Punktiem =

5. Vietas Balva

Līdz diviem cilvēkiem: viesnīcas un ceļojuma izmaksas*
un 1. līmeņa reklāmas produktu komplekts

*Ceļojuma izmaksas ietver destilētavas apmeklējumu, braucienu no lidostas un uz lidostu, sagaidīšanas vakariņas, svinīgas
vakariņas, brokastis.

Kvalificēšanās
•

Kandidātam katru mēnesi ir jāuztur aktīvs LRP pasūtījums 100 PV vērtībā, lai iegūtu punktus.

•

Kandidāts nopelna 2-3 punktus ar minimālo LRP pasūtījumu 100 PV vērtībā, reģistrējot jaunu
dalībnieku.

Reģistrēšanās Pasūtījums
Reģistrēšanās 100 – 199 PV

2

200 PV +
•

Saņemtie Punkti
3

Reģistrētājs saņem papildu punktus pēc reģistrēšanās mēneša, ja jaunais dalībnieks veic LRP
pasūtījumu 100 PV un vairāk punktu vērtībā 2., 3. un 4. mēnesī.

LRP

LRP Mēnesis

Saņemtie Punkti

1

2

2

3

3

4

Noteikumi Un Nosacījumi
•

Kandidātam kvalifikācijas perioda laikā jāuztur ikmēneša LRP pasūtījums 100 PV vērtībā.

•

Punkti uzkrājas par reģistrācijām visā pasaulē.

•

Kvalifikācijas periods sākas 2020. Gada 1. Oktobrī, plkst. 00.00 (pēc Griničas laika), un tas beidzas
2021. Gada 31. Martā, plkst. 23.59 (pēc Griničas laika).

•

Kvalifikācijas rādītājus dōTERRA Europe publicēs katru nedēļu, sākot no 2020. gada novembra.

•

Veiksmīgie balvas ieguvēji saņems paziņojumu pa e-pastu 2021. gada 15. aprīlī.

•

Balva ir jāpieņem 10 kalendāro dienu laikā pēc paziņojuma, lai to varētu uzskatīt par saņemtu.

•

Visus klases paaugstināšanas pieprasījumus vai izmaiņas sākotnējā rezervācijā pārvalda un
apmaksā balvas ieguvējs.

•

Balva nav nododama tālāk un tai nav naudas vērtības, un tā jāpieņem kāda tā ir.

•

Balvas iegūšanā drīkst piedalīties Eiropā reģistrēti labsajūtas advokāti.

•

Kvalificēšanās perioda laikā, lai kvalificētos balvai un to varētu saņemt, dōTERRA labsajūtas
advokāta statusam ir jābūt aktīvam, un labsajūtas advokātam jāievēro dōTERRA Labsajūtas
advokāta darbības (līguma) un Politikas rokasgrāmatas noteikumi un nosacījumi.

•

dōTERRA patur tiesības pārskatīt, pielāgot vai noraidīt jebkādu apjomu, kompensācijas, atzinību
vai citas atlīdzības, kas nopelnītas kvalificēšanās laikā vai rezultātā, lai nodrošinātu kvalificēšanās
jēgu. Labsajūtas advokātu var nekavējoties diskvalificēt no kvalificēšanās balvai pēc uzņēmuma
dōTERRA vienpusēja ieskata, ja tiek atklāts, ka notikusi izmainīšana, krāpšana, neatbilstoša
atbilstība vai prēmijas pirkšana.

•

dōTERRA patur tiesības diskvalificēt labsajūtas advokātu jebkurā laikā, ja tiek pārkāpti šie
Noteikumi un nosacījumi.

•

Lai izmantotu maksāšanas iespēju par Incentive Trip, sūtiet e-pastu uz adresi
euevents@dōTERRA.com.

Bieži Uzdotie Jautājumi
Kad ir kvalifikācijas periods?
Kvalifikācijas periods sākas 2020. Gada 1. Oktobrī, plkst. 00.00 (pēc Griničas laika), un tas beidzas
2021. Gada 31. Martā, plkst. 23.59 (pēc Griničas laika).

Kā man kvalificēties un nopelnīt 100 punktus, lai kvalificētos Incentive Trip?
•

Kandidātam katru mēnesi ir jāuztur aktīvs LRP pasūtījums 100 PV vērtībā, lai iegūtu punktus.

•

Kandidāts nopelna 2-3 punktus ar minimālo LRP pasūtījumu 100 PV vērtībā, reģistrējot jaunu
dalībnieku.

Reģistrēšanās Pasūtījums
Reģistrēšanās 100 – 199 PV

2

200 PV +
•

Saņemtie Punkti
3

Reģistrētājs saņem papildu punktus pēc reģistrēšanās mēneša, ja jaunais dalībnieks veic LRP
pasūtījumu 100 PV un vairāk punktu vērtībā 2., 3. un 4. mēnesī.

LRP

LRP Mēnesis

Saņemtie Punkti

1

2

2

3

3

4

Piemēram
Kad tiek reģistrēts jauns dalībnieks, kurš, izmantojot lojalitātes prēmiju programmu (LRP), veic
pasūtījumu vairāk nekā 100 PV vērtībā, reģistrētājam piešķir 2 punktus.
Ja jaunais dalībnieks turpina veikt citu produktu pasūtījumus, izmantojot LRP, kuru vērtība pārsniedz
100 PV jebkuros kvalificēšanās perioda mēnešos (2020. gada 1. oktobris — 2021. gada 31. marts),
reģistrētājam piešķir punktus. Tiem nav jābūt secīgiem mēnešiem.

Kad notiek ceļojums?
Pasākums tiks sadalīts divos ceļojumos — abi ar vienu un to pašu galamērķi. Kad pirmā balvu ieguvēju
grupa būs atgriezusies no ceļojuma, ceļojumā dosies otrā balvu ieguvēju grupa. Abi ceļojumi notiks
secīgi, un programma būs identiska abām grupām.
•

1. Grupa: 2021. Gada 21. – 24. Jūnijs

•

2. Grupa: 2021. Gada 24. – 27. Jūnijs

Cik bieži tiešsaistē tiks atjaunināti kvalifikācijas rādītāji?
Kvalifikācijas rādītājus dōTERRA Europe publicēs katru nedēļu, sākot no 2020. gada Novembra.

Vai es varu nodot balvu citam kontam?
Nē, ja esat ieguvis/-usi vietu šajā Incentive Trip un nevarat tajā piedalīties, jūs nedrīkstat nodot balvu
citam kontam.

Vai es ceļojuma balvas vietā varu saņemt naudas balvu vai atlikt ceļojumu?
Nē, balvu, kas ir piedalīšanās Incentive Trip, nevar izmaksāt naudā vai tajā doties nākamgad.

dōTERRA Europe Incentive Trip – Bieži Uzdoti Jautājumi
Vai pasākums tiks pārcelts vai arī tas ir atcelts?
Incentive Trip nenotiks 2020. gadā, un tas tiek pārcelts uz nākamo gadu. Lai gan šo lēmumu bija grūti
pieņemt, mūsu dōTERRA ģimenes veselība un drošība vienmēr ir bijusi prioritāte.

Vai mana kvalifikācija būs derīga nākamgad?
Mēs saprotam un novērtējam jūsu pūliņus, lai kvalificētos Incentive Trip, un tas nepaliks nenovērtēts. Ja
kvalifikācijas periodā veiksmīgi kvalificējāties, nākamgad joprojām varēsiet piedalīties pasākumā.

Uz kuru laiku pasākums ir pārcelts?
Šobrīd notiek pārplānošanas opciju izskatīšana pasākumam Incentive Trip. Jebkura papildu informācija,
tostarp pasākuma jaunie datumi un aktualitātes saistībā ar to, tiks publicētas mūsu vietnē, tiklīdz tās
būs zināmas.

Vai mainīsies galamērķis?
Programma un galamērķis nemainīsies. Pasākums arī nākamgad notiks Melnkalnē un Albānijā.

Kā es varu zināt, vai esmu oficiāli kvalificējies/-usies ceļojumam?
Pašreizējais kopvērtējums arī turpmāk būs redzams mūsu tīmekļa vietnē, kur varat apskatīt savu vietu
līderu sarakstā.

Kas notiks, ja nākamgad būšu aizņemts/-a jaunajos ceļojuma datumos — vai varēšu saņemt
kompensāciju?
Diemžēl nevaram piedāvāt kompensāciju ceļojuma vietā. Ceļojuma vērtību nevar pārvērst punktu vai
naudas ekvivalentā. Lai nodrošinātu, ka ir pietiekami daudz laika ieplānot nākamā gada ceļojumu, mēs
paziņosim jaunos datumus krietnu laiku iepriekš.

Vai saņemšu uzaicinājumu uz pasākumu šogad?
Oficiālie uzaicinājumi tiks izsūtīti nākamgad, 2021. gada aprīlī. Uzaicinājumā būs norādīta reģistrācijas
saite. Jūs varēsit ievadīt savu informāciju, lai pieteiktos ceļojumam.

Vēlējos maksāt par Incentive Trip; vai man vēlreiz jāiesniedz intereses apliecinājums?
Ja pa e-pastu nosūtījāt mums intereses apliecinājumu maksāt par ceļojumu, jūsu apliecinājums tiks
izskatīts. Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai opcijai ir ierobežots vietu skaits. Sazināsimies ar jums nākamgad
aprīlī, lai informētu, vai ir apstiprināts jūsu intereses apliecinājums.

Vai es vēl varu nosūtīt intereses apliecinājumu maksāšanai par ceļojumu?
Lai informētu par savu interesi maksāt par ceļojumu, sazinieties ar pasākumu komandu līdz nākamā
gada aprīlim, izmantojot e-pasta adresi euevents@dōTERRA.com. Sīkāka informācija par maksāšanas
iespēju tiks sniegta e-pasta saziņā.

Vai dōTERRA atlīdzinās lidojuma rezervēšanas izmaksas?
dōTERRA nevarēs piedāvāt atmaksu par jau apmaksātu lidojumu. Šis lēmums ir pieņemts, ņemot
vērā, ka pirms pasākuma pārcelšanas uzaicinājumi uz pasākumu uzvarētājiem vēl nebija izsūtīti un
kvalifikācijas termiņš vēl nebija beidzies. Tiem, kas iegādājušies lidojumu, ieteicams pēc iespējas ātrāk
sazināties ar aviokompāniju, lai atrisinātu šo jautājumu.

Kāpēc dōTERRA to nepaziņoja ātrāk?
Mēs pastāvīgi turpinājām rūpīgi uzraudzīt situāciju. Tomēr koronavīrusa draudi šobrīd ir ievērojami
pieauguši tādā apmērā, ka risks visiem dalībniekiem būtu pārāk liels. Lai gan pasākums bija paredzēts
jau pēc dažiem mēnešiem, mēs uzskatām, ka labsajūtas advokātu, dalībnieku un darbinieku interesēs
un labklājības dēļ ir jāatceļ šis pasākums. Tas palīdzēs pēc iespējas samazināt šo risku.Mēs novērtējam
jūsu sapratni un atbalstu šajā jautājumā.

Vai valdība ir likusi uzņēmumam dōTERRA atcelt šo pasākumu?
Nē, valdība nav likusi uzņēmumam dōTERRA atcelt pasākumu. Šis lēmums ir pieņemts, rūpējoties un
uzņemoties atbildību par labsajūtas advokātu, dalībnieku un darbinieku labklājību.

