
Montenegro og Albania ligger vakkert til i Sørøst-Europa. Montenegro er omgitt av høye fjell og kan 
skryte av mange middelalderlandsbyer, mens Albania byr på fascinerende arkeologiske funnsteder og 
slott. Det er også i Albania at dōTERRA anskaffer den dyrebare planten helichrysum.

Helichrysum trives i middelhavsklimaet i Albania. Planten foretrekker den steinete, veldrenerte jorden 
og blir moden etter omtrent fem år. Det er da planten er på sitt mest potente, og det er da planten 
som brukes i den eteriske oljen, høstes inn.

Med 2021 Incentive Trip til Montenegro og Albania kan du oppleve innhøstingen av helichrysum 
sammen med andre selvstendige produktkonsulenter.

Destinasjon
Montenegro 

Alle som kvalifiserer seg til å være med på dōTERRA Incentive Trip 2021, vil bo på Hotel Slovenska 
Plaza 4-star, et tradisjonelt feriested som ligger ved stranden i den vakre, historiske byen Budva i 
Montenegro. Budva har spektakulær havutsikt og er en livlig by full av historie og vakker arkitektur 
som venter på å bli utforsket. 

Turen vil også omfatte et besøk til Kotor, som med sine brosteinsbelagte gater og 
middelalderbygninger, er  et ideelt utgangspunkt for den som vil hengi seg til landets storslåtte 
skjønnhet. Byen er omgitt av et praktfullt fjellandskap og den vakre Shkodërsjøen.

Innsjøen ligger på grensen mellom Montenegro og Albania og er en av de største innsjøene i Europa. 
Den er kjent for sin urørte natur og er et av de viktigste reservatene for våtmarksfugler i Europa. 
Mellom de høye fjellene ligger øyer med kloster, klart vann og flytende enger av vannliljer. Noen tror at 
Shkodërsjøen ble skapt av tårene til en alv! Innsjøen er et av de mest besøkte stedene på Balkan. 

Albania 

Opplev praktfulle fjell, befestede byer og glitrende strender i Albania. I tillegg er den vakre landsbygda 
hjem til den dyrebare planten helichrysum.

Den eteriske oljen Helichrysum kommer primært fra blomsten. Planten har smale sølvblader og klynger 
av gyllengule, ballformede blomster. Kjært barn har mange navn, og helichrysum har blant annet blitt 
kalt den udødelige eller evigvarende blomsten. Vi håper at minnene fra innhøstingen av helichrysum 
også vil vare evig!

Incentive Trip 2021



Kjøp 
Hvis du vil kjøpe en plass på turen, må du informere oss om at du er interessert i kjøpsalternativet. 
Når du har informert oss om dette, kan vi vurdere forespørselen din. Du finner alle detaljene om 
kostnadene for kjøpsalternativet nedenfor, inkludert fristen for å sende inn informasjon og hvordan du 
gjør det.

Fristen for å sende inn kjøpsinformasjon er 30. april 2021. Fristen for å betale er 7. mai 2021.

Enkeltrom per person  674 EUR

Dobbeltrom per person 1348 EUR

Hvis du vil bli vurdert for kjøpsalternativet, kan du sende følgende informasjon på e-post til  
euevents@dōTERRA.com

• Fullt navn

• e-postadresse

• velvære-ID

• antall gjester

• navn på gjester

• om du har med barn og barnas alder*

*Merk at prisen for et barn vil være den samme som prisen oppgitt ovenfor.

Program
Vi har et program som er fullpakket med aktiviteter, og vi gleder oss til å introdusere det for vinnerne, 
som kan se frem til å lære og oppdage noe nytt hver dag. Opplev hvordan noen av våre populære 
produkter lages, og hvordan dōTERRA bygger på renhet og ansvarlige anskaffelser. 

Programmet omfatter følgende:

• et opphold på Hotel Slovenska Plaza 4-star med tre overnattinger fra 21. til 24. juni (gruppe 1) eller 
24. til  27. juni 2021 (gruppe 2)*

• frokost hver morgen under oppholdet på Hotel Slovenska Plaza 4-star

• gruppetransport til og fra Tivat-flyplassen 

• all lokal transport (inkludert til og fra Tivat-flyplassen)

• treretters velkomstmiddag

• båtekskursjon på Shkodërsjøen, inkludert piknik 

• eksklusiv tur til destilleriet i Albania

• båttur til øya med kirken «Our Lady of the Rocks» etterfulgt at et avslappende besøk til Kotor

• festmiddag på et eksklusivt sted (avsløres senere) 
 
*Vinnerne vil bli delt inn i gruppe i henhold til bostedsland.



VANLIGE SPØRSMÅL
Hvor går Incentive Trip 2020 til? Er det en ny destinasjon?

Turen går til Montenegro og Albania, som opprinnelig planlagt. Både 2020- og 2021-vinnerne vil delta 
på turen.

Når vil arrangementet finne sted?

Arrangementet vil bli delt inn i to turer – begge til samme destinasjon. Når den første gruppen vinnere 
har reist hjem, reiser den andre gruppen vinnere. Programmet vil være det samme for begge grupper.

• Gruppe 1: 21.–24. juni 2021 

• Gruppe 2: 24.–27. juni 2021

Hvordan vet jeg hvilken gruppe jeg vil være en del av?

Når du mottar invitasjonen til arrangementet, vil du bli informert om hvilken gruppe du tilhører. 
Gruppene vil bli delt inn i henhold til bostedsland. Formelle invitasjoner vil bli sendt ut til vinnerne i 
april 2021.

Kan jeg be om å være med i en bestemt gruppe?

Hvis du ønsker å reise med en bestemt gruppe, kan du sende oss en forespørsel. Legg merke 
til at vi bare kan ta hensyn til ønsket ditt hvis gruppen ikke allerede har nådd maksimalt antall 
gruppemedlemmer. Send en e-post på euevents@dōTERRA.com hvis du vil be om å endre gruppe.

Hvordan finner jeg ut hvor mange poeng jeg har så langt?

Resultatlisten for 2020 viser topp 100-vinnerne, og du kan få tilgang til den her. Ukentlige 
statusoppdateringer vil være tilgjengelige på nettet for de topp 100 som kvalifiserer seg, på 
ledertavlen for 2021.

Jeg har kvalifisert meg til Incentive Trip i 2020 og 2021. Kan jeg delta på turen to ganger?

Du vil få mulighet til å ta med deg en gjest på den turen (de datoene) du har fått tildelt.

Jeg ønsket å kjøpe en plass på Incentive Trip 2020. Må jeg sende inn ny informasjon om at 
jeg er interessert i turen i 2021?

Hvis du har sendt oss en e-post om at du er interessert i å kjøpe en plass på turen i 2020, vil du 
fortsatt bli vurdert. Merk at antall plasser som kan kjøpes, er begrenset. Vi tar kontakt innen 30. april 
2021 for å informere deg om kjøpet av plass er godkjent. 

Kan jeg fortsatt uttrykke interesse for å kjøpe en plass på turen i 2021?

Hvis du vil informere oss om at du er interessert i å bli vurdert for kjøpsalternativet, kan du kontakte 
arrangementsteamet frem til april neste år på euevents@dōTERRA.com. Du finner mer informasjon om 
kjøpsalternativet her.



Destilleri og anskaffelse
Cō-Impact Sourcing™ – samfunnsnytte: Albania

Ifølge Verdensbanken har Albania de siste tretti årene gått fra å være et av de fattigste landene i 
Europa til et høyere mellominntektsland. Selv om dette er oppløftende og viser vekst og revitalisering 
er ikke den økonomiske veksten i Albania jevnt fordelt i hele landet. Områder i distriktene ligger etter 
urbane sentre, og sårbare grupper har ennå ikke tilfredsstillende tilgang til helsetjenester, utdanning, 
omsorgstilbud og barnevernstjenester (UNICEFs årsrapport for Albania 2018).

Verdensbanken har funnet ut at tilgangen til regionale og globale markeder, sammen med eksport 
og markedsdifferensiering, kan bidra til en mer rettferdig vekst i hele landet. Det er her dōTERRAs 
anskaffelser og produksjon av eteriske oljer i distriktsområder i Albania kan gjøre en forskjell.

Råvarer til den eteriske oljen Helichrysum 

På grunn av Albanias lange, tørre somrer, middelhavsklimaet og den rike jorden trives helichrysum 
godt i åsene nær Tirana, Albanias hovedstad, og Koplik, som ligger i nærheten av Shkodërsjøen i Nord-
Albania. Helichrysum er verdifull. Planten gir bøndene høyere fortjeneste enn tradisjonelle avlinger. I 
tillegg til helichrysum får dōTERRA råvarer til eteriske oljer av laurbærblad, einerbær og kyskhetstre 
fra Albania, noe som bidrar til å skape og beholde jobber i disse distriktsområdene.

Destilleringspartneren vår i Albania tilbyr bøndene flerårige kontrakter – noe som ikke er vanlig i 
Albania. Vanligvis er det slik at bøndene håper å få en rimelig pris for avlingen på slutten av hver 
sesong, men prisen er usikker. En kjøper kan kreve «rabatt» på den endelige salgsprisen etter ukjente 
kostnader, som transport eller kvalitetsvurderinger i siste minutt.

Bøndene som inngår kontrakt med dōTERRA, har derimot full oversikt over prisen de vil motta 
for råvarene sine – det er ingen overraskende rabatter. De tre- til femårige kontraktene som tilbys 
bøndene, fanger opp prissvingninger og gjør det mulig for bøndene å planlegge fremover. Denne 
rettferdige og pålitelige praksisen betyr at antall bønder som dyrker helichrysum for partneren vår i 
Albania, har økt fra 15 bønder med kontrakt i 2015 til over 340 i 2019, og de fleste av disse bøndene 
er kvinner. 

Bedre helse og hygiene 

I tillegg til å tilby bønder kontraktsfestede jobber i distriktene i Albania har dōTERRA Healing Hands 
Foundation® bidratt til å forbedre toalettene på skoler på landsbygda. De fleste skoler på landsbygda 
i Albania mangler et innendørs toalett, og de som har innendørs fasiliteter, har sjelden nok toaletter, 
innlagt vann eller egne fasiliteter for jenter og gutter. Uten ordentlige toaletter dropper mange elever, 
særlig jenter, ut av skolen, noe som bidrar til de eksisterende kjønnsforskjellene i utdanning. dōTERRA 
Healing Hands Foundation® har bidratt til å totalrenovere toalettene på skoler i tre bygdesamfunn i 
Albania, et tiltak som allerede har økt jentenes tilstedeværelse. Vi finner stadig nye dōTERRA Healing 
Hands-prosjekter som vi kan finansiere i Co-Impact Sourcing-samfunnene.

Ved å anskaffe råvarene til helichrysum i Albania støtter dōTERRA en etisk anskaffelsespraksis  
som gir bøndene en rettferdig, stabil inntekt. dōTERRA er opptatt av å forbedre forholdene der 
bøndene og familiene deres jobber og lever – enten det handler om flerårige kontrakter eller 
renovering av skoletoaletter.  



Helichrysum er dyrebar. I motsetning til mange andre urter er det bare blomstene på denne 
fjellblomsten som gir fra seg den duftende eteriske oljen du er så glad i. Nå kan du bli med andre 
selvstendige produktkonsulenter på Incentive Trip 2021 og besøke Albania og Montenegro der 
helichrysum høstes inn. Knytt livslange vennskap, besøk et vakkert destilleri og opplev hvordan oljen 
blir til. Du kommer hjem med uvurderlig kunnskap om innhøstingen av helichrysum. Det er på tide å 
søke etter det rene.

Kvalifiseringsperiode oktober 2020–31. mars 2021

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

Premier
Hvis du tjener minst 100 poeng og kommer med blant de topp 100 europeiske medlemmene på den 
endelige resultatlisten 31. mars 2021, kan du få en spennende reise til Montenegro og Albania.

Premier Detaljer og kvalifisering 

Hovedpremie

1 konto kvalifisert med over 100 poeng = 

For opptil to personer: hotellovernatting og reisekostnader*, flybilletter, 
premium oppgradering av rom, produktpakkenivå 5 og middag med 

markedsledelsen

Premie for 1. plass

 2–3 kontoer kvalifisert med over 100 poeng = 

For opptil to personer: hotellovernatting og reisekostnader*, 
flybillettkreditt opptil 250 EUR per person, romoppgradering og 

produktpakkenivå 5

Premie for 2. plass
4–9 kontoer kvalifisert med over 100 poeng = 

For opptil to personer: hotellovernatting og reisekostnader*, 
flybillettkreditt opptil 150 EUR per person og produktpakkenivå 4

Premie for 3. plass
 10–50 kontoer kvalifisert med over 100 poeng = 

For opptil to personer: Flybillettkreditt opptil 100 EUR per person, 
hotellovernatting og reisekostnader* og produktpakkenivå 3

Premie for 4. plass
51–70 kontoer kvalifisert med over 100 poeng = 

For opptil to personer: hotellovernatting og reisekostnader* og 
produktpakkenivå 2

Premie for 5. plass
71–100 kontoer kvalifisert med over 100 poeng = 

For opptil to personer: hotellovernatting og reisekostnader* og 
produktpakkenivå 1

*reisekostnader = destilleribesøk, transport til og fra flyplass, velkomstmiddag, festmiddag, frokost



Kvalifikasjon
• Verver må opprettholde en aktiv LRP på 100 PV hver måned for å få poeng.

• Verver tjener mellom 2 og 3 poeng med en LRP-bestilling på minst 100 PV for å verve et  
nytt medlem.

• Verver tjener ekstrapoeng etter vervemåneden hvis det nye medlemmet legger inn en LRP-
bestilling på 100 PV + i måned 2, 3 og 4. 

Verving
Vervebestilling Poeng mottatt
100 – 199 PV 2
200 PV + 3

LRP

LRP-måned Poeng mottatt
1 2
2 3
3 4

Vilkår og betingelser
• De som kvalifiserer seg, må opprettholde en månedlig LRP-bestilling på 100 PV  

i kvalifiseringsperioden.

• Poeng akkumuleres for globale vervinger.

• Insentivet begynner 1. oktober 2020, kl. 12.00 (GMT), og avsluttes 31. mars 2021, kl. 11.59 (GMT).

• Rangeringene kunngjøres ukentlig av dōTERRA Europe fra begynnelsen av november 2020.

• Heldige insentivvinnere varsles via e-post 15. april 2021.

• Premien må godtas senest ti kalenderdager etter varsling for at premien skal kunne løses inn.

• Eventuelle oppgraderingsforespørsler eller endringer i den opprinnelige bestillingen administreres 
og betales av insentivvinneren.

• Premien er ikke overførbar og har ingen kontantverdi, og må tas imot som den er.

• Åpen for alle selvstendige produktkonsulenter som er registrert i Europa.

• Alle selvstendige produktkonsulenter må være aktive og overholde vilkårene og betingelsene 
(avtalen) og policyhåndboken for dōTERRAs selvstendige produktkonsulenter i insentivperioden 
for å kunne kvalifisere seg for og motta prisen.

• dōTERRA forbeholder seg retten til å revidere, justere eller avvise eventuelle volum, 
kompensasjoner, anerkjennelser eller andre belønninger som er tjent opp under, eller som er et 
resultat av, insentivet, for å sikre at dette er i tråd med insentivet. Selvstendige produktkonsulenter 
kan bli umiddelbart diskvalifisert fra insentiver hvis dōTERRA, etter eget skjønn, fastslår at det har 
forekommet modifisering, svindel, problemer med overholdelse eller kjøp av bonus.

• dōTERRA forbeholder seg retten til å diskvalifisere selvstendige produktkonsultenter for brudd på 
vilkårene og betingelsene til enhver tid.

• Hvis du vil søke om å kjøpe en plass på Incentive trip, kan du sende en e-post til  
euevents@dōTERRA.com



VANLIGE SPØRSMÅL
Spørsmål. Når er kvalifiseringsperioden?

Insentivet begynner 1. oktober 2020, kl. 12.00 (GMT), og avsluttes 31. mars 2021, kl. 11.59 (GMT).

Spørsmål. Hvordan kvalifiserer jeg meg og tjener 100 poeng for å kvalifisere meg til  
Incentive Trip?

• Verver må opprettholde en aktiv LRP på 100 PV hver måned for å få poeng.

• Verver tjener mellom 2 og 3 poeng med en LRP-bestilling på minst 100 PV for å verve et nytt medlem.

• Verver tjener ekstrapoeng etter vervemåneden hvis det nye medlemmet legger inn en LRP-
bestilling på 100 PV + i måned 2, 3 og 4.

Verving
Vervebestilling Poeng mottatt
100 – 199 PV 2
200 PV + 3

LRP

LRP-måned Poeng mottatt
1 2
2 3
3 4

Eksempel:
Når et nytt medlem blir med og bestiller et sett med en verdi over 100 PV via Loyalty Reward-
programmet, blir ververen tildelt 2 poeng.

Hvis det nye medlemmet fortsetter å bestille ekstraprodukter på fremtidige LRP-bestillinger til en verdi 
over 100 PV, i en av månedene i kvalifiseringsperioden (1. oktober 2020–31. mars 2021), blir ververen 
tildelt poeng. Dette trenger ikke skje i sammenhengende måneder. 

Spørsmål. Når finner turen sted?

Arrangementet vil bli delt inn i to turer – begge til samme destinasjon. Når den første gruppen vinnere 
har reist hjem, reiser den andre gruppen vinnere. Programmet vil være det samme for begge grupper.

• Gruppe 1: 21.–24. juni 2021 

• Gruppe 2: 24.–27. juni 2021 

Spørsmål. Hvor ofte oppdateres statusen på Internett?
Rangeringene kunngjøres ukentlig av dōTERRA Europe fra begynnelsen av november 2020.

Spørsmål. Kan jeg overføre premien min til en annen konto?
Nei, hvis du har fått en plass på denne Incentive Trip og ikke kan delta, vil du ikke kunne overføre 
premien din til en annen konto.

Spørsmål. Kan jeg motta en pengepremie i stedet eller utsette reisen?
Nei, denne Incentive Trip-premien kan ikke utbetales i penger eller utsettes til Incentive Trip året etter.



dōTERRA Europe Incentive Trip – vanlige spørsmål
Vil arrangementet bli utsatt eller er det avlyst?

Incentive Trip vil ikke finne sted i 2020 og er utsatt til neste år. Dette har vært en vanskelig avgjørelse, 
men helsen og sikkerheten til dōTERRA-familien er vår største prioritet.

Teller kvalifiseringen min neste år?

Vi setter stor pris på innsatsen du har lagt ned for å kvalifisere deg til Incentive Trip, og vi vil ikke la 
dette gå upåaktet hen. Hvis du har kvalifisert deg til turen innenfor kvalifiseringsperioden, kan du delta 
på turen neste år.

Når vil turen finne sted?

Vi jobber med å finne datoene for neste års Incentive Trip. Nærmere informasjon, inkludert nye 
arrangementsdatoer og oppdateringer om turen, vil bli lagt ut på nettstedet vårt så snart som mulig.

Vil destinasjonen bli endret?

Programmet og destinasjonen vil være de samme. Arrangementet vil finne sted i Montenegro  
og Albania. 

Hvordan vet jeg om jeg har kvalifisert meg offisielt til turen?

Den nåværende statusen vil fortsatt bli vist på nettstedet vårt, og du kan se hvordan du ligger an på 
resultatlisten. 

Vil jeg få kompensasjon hvis datoene for turen neste år ikke passer?

Dessverre er det ingen form for kompensasjon. Turen kan ikke gjøres om til poeng eller penger. Vi vil 
annonsere de nye datoene i god tid, slik at du har god tid til å planlegge neste års tur.

Vil jeg fortsatt motta invitasjon til årets tur?

Formelle invitasjoner vil bli sendt ut neste år, i april 2021. Registreringslenken vil bli inkludert i 
invitasjonen. Da kan du angi opplysningene dine og registrere deg der.

Jeg ønsket å kjøpe en plass på Incentive Trip. Må jeg sende inn ny informasjon om at jeg er 
interessert i dette?

Hvis du allerede har sendt oss en e-post med informasjon om dette, vil du fortsatt bli vurdert. Merk at 
antall plasser som kan kjøpes, er begrenset. Vi tar kontakt i løpet av april neste år for å informere deg 
om kjøpet av plass er godkjent. 

Kan jeg fortsatt uttrykke interesse for å kjøpe en plass på turen?

Hvis du vil informere oss om at du er interessert i å bli vurdert for kjøpsalternativet, kan du kontakte 
arrangementsteamet frem til april neste år på euevents@dōTERRA.com. Du vil få mer informasjon om 
kjøpsalternativet via e-post. 



Vil dōTERRA refundere flybillettene mine?

dōTERRA vil ikke kunne refundere billetter som er kjøpt. Denne beslutningen er tatt på bakgrunn 
av følgende: Før arrangementet ble utsatt, hadde invitasjonene ennå ikke blitt sendt ut til vinnerne, 
og fristen for å kvalifisere seg hadde ennå ikke gått ut. De som har kjøpt reisen, rådes til å kontakte 
flyselskapet så tidlig som mulig for å ordne opp.

Hvorfor har ikke dōTERRA informert om dette tidligere?

Vi har fulgt situasjonen tett hele tiden. Men trusselen som følger med koronaviruset, har økt så mye at 
risikoen ville bli for høy til at alle kunne delta. Selv om dette arrangementet skulle ha funnet sted et par 
måneder frem i tid, føler vi at det er til beste for de selvstendige produktkonsulentene, deltakerne og 
medarbeiderne at arrangementet blir avlyst. Dette vil bidra til å redusere risikoen så mye som mulig. Vi 
setter pris på forståelsen og støtten.

Har myndighetene tvunget dōTERRA til å avlyse arrangementet?

Nei, myndighetene har ikke tvunget dōTERRA til å avlyse arrangementet. Beslutningen er tatt med 
tanke på de selvstendige produktkonsulentenes, deltakernes og medarbeidernes velvære.


