Incentive Trip 2021
Czarnogóra i Albania, położone w południowo-wschodniej Europie, to jedne z najpiękniejszych
miejsc na Bałkanach. Otoczona pasmami górskimi Czarnogóra szczyci się wieloma średniowiecznymi
wioskami, a w Albanii można podziwiać fascynujące stanowiska archeologiczne i zamki. Albania to
także miejsce, w którym dōTERRA pozyskuje cenny olejek z kocanki włoskiej.
Kocanka włoska rośnie w warunkach klimatu śródziemnomorskiego na terytorium Albanii. Roślina ta
preferuje suchą, skalistą glebę i śródziemnomorski klimat. Dojrzewa mniej więcej po pięciu latach, a
następnie jest zbierana i wykorzystywana do produkcji olejku eterycznego.
Podczas wyjazdu 2021 Incentive Trip do Czarnogóry i Albanii możesz dołączyć do innych
konsultantów Wellness Advocate i wziąć udział w zbiorach kocanki włoskiej.

Cel Podróży
Czarnogóra
Uczestnicy wyjazdu dōTERRA Incentive Trip 2021 zatrzymają się w czterogwiazdkowym hotelu
Slovenska Plaza 4-star, tradycyjnym ośrodku wypoczynkowym położonym przy plaży w pięknym,
zabytkowym mieście Budva w Czarnogórze. Budva to tętniące życiem miasto pełne historii i pięknej
architektury, z którego roztaczają się zachwycające widoki na morze.
Uczestnicy wyjazdu odwiedzą także miasto Kotor. Jest to idealne miejsce, aby zanurzyć się w
naturalnym pięknie Czarnogóry. Kotor pełen jest brukowanych uliczek i średniowiecznych budynków.
Jego tło stanowią pasma górskie i przepiękne Jezioro Szkoderskie.
Jest to jedno z największych jezior w Europie, usytuowane na granicy Czarnogóry i Albanii. Słynie
ono z dziewiczej przyrody i jest jednym z najważniejszych rezerwatów ptaków wodno-błotnych na
kontynencie. To położone pomiędzy stromymi górami jezioro charakteryzują klasztory zbudowane
na wyspach, krystalicznie czysta woda oraz pływające łąki lilii wodnych. Niektórzy uważają, że
Jezioro Szkoderskie powstało z łez wróżki! To wszystko sprawia, że jest ono jednym z najczęściej
odwiedzanych miejsc na Bałkanach.

Albania
Odkryj zachwycające góry, miasta-twierdze i piaszczyste plaże Albanii. Ten piękny kraj jest ponadto
miejscem, gdzie rośnie niezwykle cenna kocanka włoska.
Nasz olejek eteryczny pozyskiwany jest przede wszystkim z jej kwiatów. Kocanka ma wąskie, srebrne
liście oraz złotożółte kwiatostany w kształcie kuli. Przez tysiąclecia kocanka włoska znana była pod
różnymi nazwami, między innymi jako nieśmiertelna roślina lub wieczny kwiat. Mamy nadzieję, że
udział w zbiorach kocanki również będzie niezapomnianym przeżyciem.

Możliwość Wykupienia Wyjazdu
Jeśli chcesz wykupić wyjazd, musisz przysłać do nas swoje zgłoszenie. Gdy to zrobisz, Twoja prośba
zostanie rozpatrzona. Poniżej znajdują się informacje na temat kosztów, włącznie z terminem
nadsyłania zgłoszeń oraz danymi, które należy uwzględnić w zgłoszeniu.
Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 30 kwietnia 2021 r. Płatność należy uregulować do 7 maja 2021 r.
Pokój jednoosobowy (cena za osobę)

674 EUR

Pokój dwuosobowy (cena za osobę)		

1348 EUR

Jeśli chcesz zgłosić chęć wykupienia wyjazdu, wyślij wiadomość z poniższymi informacjami na adres
euevents@dōTERRA.com
•

Imię i nazwisko

•

E-Mail

•

Numer ID konsultanta Wellness Advocate

•

Liczba osób

•

Imiona i nazwiska wszystkich osób

•

Wiek dziecka (jeśli dotyczy)*

*Cena wyjazdu w przypadku dziecka jest taka sama, jak w przypadku osoby dorosłej.

Program
Przygotowaliśmy niezwykle atrakcyjny program i nie możemy się już doczekać, aż nasi zwycięzcy
będą mogli z niego skorzystać! Konsultanci Wellness Advocate, którzy zakwalifikują się do udziału
w wydarzeniu, będą mieli okazję, aby każdego dnia nauczyć się czegoś nowego. Odkryją także, w
jaki sposób powstają nasze popularne produkty i dowiedzą się, jak dōTERRA buduje swoją markę na
czystości i odpowiedzialnym pozyskiwaniu.
Program wyjazdu obejmuje:
•

Pobyt na trzy noce w czterogwiazdkowym hotelu Slovenska Plaza 4-star
od 21 do 24 Czerwca 2021 (grupa 1) lub od 24 do 27 Czerwca 2021 (grupa 2)*.

•

Śniadanie każdego dnia pobytu w czterogwiazdkowym hotelu Slovenska Plaza 4-star.

•

Grupowy transfer z lotniska i na lotnisko w Podgoricy.

•

Transport (w tym transfer z lotniska i na lotnisko w Podgoricy).

•

Trzydaniową kolację powitalną.

•

Rejs po Jeziorze Szkoderskim z piknikiem.

•

Zwiedzanie destylarni w Albanii.

•

Rejs na wyspę Gospa od Škrpjela i zwiedzanie Kotoru.

•

Uroczystą kolację w niezwykłej lokalizacji (szczegóły zostaną podane w późniejszym terminie).

*Zwycięzcy zostaną przydzieleni do danej grupy w zależności od kraju zamieszkania.

Najczęściej Zadawane Pytania
Gdzie odbędzie się wydarzenie Incentive Trip 2020? Czy znana jest już nowa lokalizacja?
Wydarzenie odbędzie się zgodnie z pierwotnym planem, czyli w Czarnogórze i Albanii. Wezmą w nim
udział zwycięzcy z 2020 i 2021 roku.

Kiedy odbędzie się wydarzenie?
Wydarzenie zostanie podzielone na dwa wyjazdy do tych samych miejsc. Po powrocie pierwszej grupy
zwycięzców wyjedzie druga grupa. Wyjazdy odbędą się jeden po drugim, a program w przypadku obu
grup będzie dokładnie taki sam.
•

Grupa 1: od 21 do 24 Czerwca 2021 r.

•

Grupa 2: od 24 do 27 Czerwca 2021 r.

Skąd mam wiedzieć, w którym wyjeździe biorę udział?
Gdy otrzymasz zaproszenie na wydarzenie, powiadomimy Cię także, do której grupy należysz. Grupy
zostaną podzielone na podstawie kraju zamieszkania. Oficjalne zaproszenia zostaną wysłane do
zwycięzców w kwietniu 2021 r.

Czy mogę poprosić o uwzględnienie mnie w konkretnej grupie?
Twoja prośba zostanie uwzględniona w zależności od daty wyjazdu, w którym chcesz uczestniczyć.
Pamiętaj jednak, że będziemy uwzględniać indywidualne preferencje tylko wtedy, gdy nie zostanie
przekroczona maksymalna liczba uczestników w danej grupie. Jeśli chcesz uzyskać informacje na
temat możliwości zmiany grupy, wyślij wiadomość na adres euevents@dōTERRA.com.

Jak mogę sprawdzić liczbę punktów zdobytych do tej pory?
Lista liderów w roku 2020, na której uwzględniono 100 zwycięzców, dostępna jest tutaj. Cotygodniowe
statystyki i listę 100 kwalifikujących się osób można sprawdzić na stronie internetowej, w tabeli liderów
za rok 2021.

Udało mi się zakwalifikować na wyjazd Incentive Trip w 2020 i 2021 roku. Czy w związku z
tym mogę wziąć w nim udział dwukrotnie?
Będziesz mieć możliwość zabrania ze sobą osoby towarzyszącej w wyznaczonych terminach.

Chciałem/chciałam wykupić wyjazd Incentive Trip 2020. Czy muszę ponownie zgłosić
swoje zainteresowanie wyjazdem w 2021 roku?
Jeśli Twoje zainteresowanie wykupieniem wyjazdu w 2020 roku zostało do nas wysłane w wiadomości
e-mail, weźmiemy je pod uwagę. Liczba miejsc dla osób zainteresowanych wykupieniem wyjazdu
jest ograniczona. Skontaktujemy się z Tobą przed 30 Kwietnia 2021 r. i poinformujemy, czy Twoje
zgłoszenie zostało potwierdzone.

Czy mogę nadal wyrazić zainteresowanie wykupieniem wyjazdu w 2021 roku?
Aby poinformować nas o chęci wykupienia wyjazdu, możesz skontaktować się z zespołem ds.
organizacji wydarzeń do 30 Kwietnia 2021 roku, pisząc na adres euevents@dōTERRA.com. Szczegóły
możliwości wykupienia wyjazdu dostępne są tutaj.

Destylarnia i Pozyskiwanie
Cō-Impact Sourcing™ – Wpływ Społeczny: Albania
Według Banku Światowego w ciągu ostatnich trzydziestu lat Albania przekształciła się z jednego
z najbiedniejszych krajów w Europie w kraj o dochodach powyżej średniej. O ile dane te napawają
optymizmem, wskazując na rozwój i ożywienie, wzrost gospodarczy w Albanii nie rozkłada się równo
w całym kraju. Tereny wiejskie nadal pozostają w tyle za ośrodkami miejskimi, a grupy szczególnie
wrażliwe wciąż nie mają odpowiedniego dostępu do opieki medycznej i społecznej, edukacji czy
ochrony dzieci (UNICEF, Roczny raport na temat Albanii, 2018).
Bank Światowy stwierdził, że dostęp do regionalnych i globalnych rynków, a także eksport i
dywersyfikacja rynków, mogą zwiększyć sprawiedliwy wzrost gospodarczy w całym kraju. W tym
miejscu niezwykle cenne staje się pozyskiwanie i produkcja olejków eterycznych dōTERRA na
obszarach wiejskich w Albanii.

Pozyskiwanie Olejku Eterycznego Z Kocanki Włoskiej
Ze względu na długie i suche lata, śródziemnomorski klimat oraz żyzną glebę, kocanka włoska
doskonale rośnie na wzgórzach w pobliżu Tirany, stolicy Albanii, a także w okolicach miasta Koplik
niedaleko Jeziora Szkoderskiego na północy kraju. Kocanka włoska to niezwykle cenna roślina.
Zapewnia ona rolnikom wyższą marżę zysku niż tradycyjne uprawy. Poza kocanką włoską, dōTERRA
pozyskuje w Albanii także olejki eteryczne z liści laurowych, jagód jałowca oraz niepokalanka,
przyczyniając się do tworzenia i utrzymywania miejsc pracy na obszarach wiejskich.
Nasz albański partner w zakresie destylacji oferuje rolnikom wieloletnie umowy, które nie są w Albanii
zbyt powszechne. Zazwyczaj rolnicy liczą na uzyskanie pod koniec sezonu rozsądnej ceny za swoje
plony, jednak ceny te są bardzo niepewne. Kupujący może obniżyć ostateczną cenę, powołując się na
nieprzewidziane koszty, takie jak transport czy przeprowadzona w ostatniej chwili ocena jakości.
Rolnicy, którzy podpisują umowy z partnerem dōTERRA, od samego początku są w pełni świadomi
ceny, jaką otrzymają za swój surowiec i nie muszą obawiać się żadnych zaskakujących zniżek.
Umowy na okres od trzech do pięciu lat oferowane rolnikom przez naszego partnera uwzględniają
wahania cen, dzięki czemu rolnicy mogą robić plany na przyszłość. Takie uczciwe praktyki oznaczają,
że liczba rolników uprawiających kocankę włoską dla naszego partnera w Albanii wzrosła z 15
zakontraktowanych rolników w 2015 r. do ponad 340 zakontraktowanych rolników w 2019 r. Ponadto
większość z nich to kobiety.

Praca Na Rzecz Poprawy Zdrowia I Higieny
Oprócz zapewniania miejsc pracy rolnikom na obszarach wiejskich w Albanii, fundacja dōTERRA
Healing Hands Foundation® przyczyniła się również do poprawy stanu łazienek w szkołach w
społecznościach rolniczych. W większości wiejskich szkół w Albanii brakuje łazienki wewnątrz, a
w przypadku tych, w których takie łazienki są, często nie ma wystarczającej liczby toalet, bieżącej
wody, a nawet oddzielnych pomieszczeń dla chłopców i dziewcząt. Bez odpowiednich łazienek
wielu uczniów, zwłaszcza dziewcząt, porzuca szkołę, przyczyniając się do ogromnych różnic w
wykształceniu między chłopcami i dziewczętami. Fundacja dōTERRA Healing Hands Foundation®
przekazała darowiznę na całkowitą renowację łazienek szkolnych w trzech społecznościach rolniczych
w Albanii, co już zwiększyło liczbę dziewcząt w szkołach. Nieustannie staramy się znaleźć nowe
projekty społeczne dla dōTERRA Healing Hands, które mogą zapewnić wsparcie społecznościom
współpracującym z Co-Impact Sourcing.
Pozyskując kocankę włoską w Albanii, dōTERRA wspiera etyczne praktyki, które zapewniają rolnikom
sprawiedliwy i stabilny dochód. Począwszy od wieloletnich umów po remonty łazienek szkolnych,
dōTERRA angażuje się w poprawę warunków, w których żyją i pracują rolnicy oraz ich rodziny.

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

1. 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
1 konto kvalifisert med over 100 poeng =

Hovedpremie

For opptil to personer: hotellovernatting og reisekostnader*,
flybilletter, premium oppgradering av rom, produktpakkenivå
5 og middag med markedsledelsen
2–3 kontoer kvalifisert med over 100 poeng =

Premie for 1. plass

For opptil to personer: hotellovernatting og reisekostnader*,
flybillettkreditt opptil 250 EUR per person,
romoppgradering og produktpakkenivå 5
4–9 kontoer kvalifisert med over 100 poeng =

Premie for 2. plass

For opptil to personer: hotellovernatting og reisekostnader*,
flybillettkreditt opptil 150 EUR per person og produktpakkenivå 4
10–50 kontoer kvalifisert med over 100 poeng =

Premie for 3. plass

For opptil to personer: Flybillettkreditt opptil 100 EUR per person,
hotellovernatting og reisekostnader* og produktpakkenivå 3
51–70 kontoer kvalifisert med over 100 poeng =

Premie for 4. plass

For opptil to personer: hotellovernatting og reisekostnader*
og produktpakkenivå 2
71–100 kontoer kvalifisert med over 100 poeng =

Premie for 5. plass

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.

Verving

•

Vervebestilling

Poeng mottatt

100 – 199 PV

2

200 PV +

3

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

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.

Verving

•

Vervebestilling

Poeng Mottatt

100 – 199 PV

2

200 PV +

3

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

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 Rewardprogrammet, 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 –
Najczęściej zadawane pytania
Czy wydarzenie zostanie przełożone, czy zostało odwołane?
W 2020 roku wydarzenie Incentive Trip się nie odbędzie. Zostało ono przeniesione na przyszły rok.
Chociaż nie była to łatwa decyzja, zdrowie i bezpieczeństwo naszej rodziny dōTERRA pozostaje dla
nas najważniejszym priorytetem.

Czy moja kwalifikacja będzie w przyszłym roku ważna?
Doceniamy ogromny wysiłek włożony w kwalifikację do udziału w wydarzeniu Incentive Trip, a Twoja
ciężka praca nie pozostanie niezauważona. Jeśli udało Ci się zakwalifikować do udziału w wydarzeniu
w okresie kwalifikacyjnym, będziesz mieć możliwość uczestniczenia w nim w przyszłym roku.

Na kiedy zostało przełożone wydarzenie?
Obecnie jesteśmy w trakcie zmiany harmonogramu wydarzenia Incentive Trip. Wszelkie informacje, w
tym nowe daty i aktualizacje dotyczące wyjazdu, zostaną opublikowane na naszej stronie internetowej
tak szybko, jak to będzie możliwe.

Czy zmieni się miejsce wydarzenia?
Program i miejsce wydarzenia pozostają bez zmian. Wydarzenie odbędzie się w Czarnogórze i Albanii.

Skąd mogę wiedzieć, czy udało mi się zdobyć oficjalną kwalifikację na wyjazd?
Aktualne wyniki będą przez cały czas dostępne na naszej stronie internetowej, a swoje miejsce można
sprawdzić w tabeli liderów.

Co się stanie, jeśli w przyszłym roku nie będę w stanie wziąć udziału w wydarzeniu w
nowym terminie? Czy otrzymam jakąś rekompensatę?
Niestety nie przewidujemy żadnej rekompensaty. Wyjazd nie może zostać zamieniony na punkty ani na
pieniądze. Aby dać Ci wystarczająco dużo czasu na zaplanowanie przyszłorocznej podróży, ogłosimy
nowe daty z odpowiednim wyprzedzeniem.

Czy zaproszenie na wyjazd otrzymam jeszcze w tym roku?
Oficjalne zaproszenia będą wysyłane w kwietniu 2021 r. W zaproszeniu znajdzie się łącze do rejestracji.
Należy wówczas podać swoje dane, aby zgłosić się na wyjazd.

Chcę wykupić wyjazd Incentive Trip. Czy muszę ponownie wysłać swoje zgłoszenie?
Jeśli Twoje zainteresowanie wykupieniem wyjazdu zostało do nas wysłane w wiadomości e-mail,
weźmiemy je pod uwagę. Pamiętaj, że liczba miejsc dla osób, które chcą wykupić wyjazd, jest ograniczona.
W kwietniu przyszłego roku poinformujemy Cię, czy Twoje zgłoszenie zostało potwierdzone.

Czy mogę zgłosić chęć wykupienia wyjazdu?
Aby poinformować nas o chęci wykupienia wyjazdu, możesz skontaktować się z zespołem ds.
organizacji wydarzeń do kwietnia przyszłego roku, pisząc na adres euevents@dōTERRA.com.
Dodatkowe szczegóły oraz informacje na temat możliwości wykupienia wyjazdu zostaną przekazane
w wiadomości e-mail.

Czy dōTERRA zwróci mi koszty przelotu?
dōTERRA nie zwraca kosztów wykupionej podróży. Decyzja ta została podjęta z uwagi na to, że
przed przełożeniem wydarzenia zaproszenia nie zostały wysłane, a okres kwalifikacyjny nie został
zakończony. Osoby, które wykupiły podróż, powinny jak najszybciej skontaktować się z linią lotniczą,
aby rozwiązać tę kwestię.

Dlaczego dōTERRA nie poinformowała o tym wcześniej?
Przez cały czas uważnie monitorowaliśmy sytuację. Jednak zagrożenie związane z koronawirusem
wzrosło do tego stopnia, że ryzyko dla uczestników wyjazdu byłoby zbyt wysokie. Chociaż do wyjazdu
pozostało jeszcze kilka miesięcy, uważamy, że jego odwołanie leży w najlepszym interesie naszych
konsultantów Wellness Advocate, uczestników i personelu. Pomoże nam to ograniczyć ryzyko do
minimum.Dziękujemy za zrozumienie i wsparcie w tej sprawie.

Czy to władze zmusiły dōTERRA do odwołania wydarzenia?
Nie. Władze nie zmusiły dōTERRA do odwołania wydarzenia. Decyzja została podjęta w trosce o
naszych konsultantów Wellness Advocate, uczestników i personel.

