Viagem de Incentivo 2021
Situados no sudeste da Europa, Montenegro e a Albânia são alguns dos locais mais deslumbrantes dos
Balcãs. Rodeado de montanhas acidentadas, Montenegro tem várias aldeias medievais, enquanto a
Albânia tem locais arqueológicos e castelos fascinantes. A Albânia é também o país onde a dōTERRA
obtém o precioso Helicriso (Perpétua das Areias).
O Helicriso (Perpétua das Areias) cresce no clima mediterrânico encontrado na Albânia. A planta
prefere solos rochosos e bem drenados e alcança a maturidade com cerca de cinco anos. É nesse
momento, ao fim de cinco anos, que a planta atinge o seu auge e é colhida para obter o seu óleo
essencial.
Com a 2021 Incentive Trip a Montenegro e à Albânia, pode juntar-se a outros Consultores de BemEstar para desfrutar da colheita do Helicriso (Perpétua das Areias).

Destino
Montenegro
Os qualificados para a dōTERRA Incentive Trip 2021 ficarão alojados no Hotel Slovenska Plaza 4
estrelas, uma estância tradicional situada na praia, na bela cidade histórica de Budva em Montenegro.
Budva tem vistas para o mar espetaculares e é uma cidade animada, repleta de história e bela
arquitetura à espera de ser explorada.
A viagem também inclui uma visita a Kotor. Este é o local ideal para se envolver na beleza natural
sublime do país. Kotor é uma cidade construída sobre antigas ruas calcetadas e edifícios de estilo
medieval. A cidade está rodeada por montanhas e pelo belo lago Escodra.
O lago Escodra, um dos maiores lagos da Europa, faz fronteira com Montenegro e a Albânia. É
conhecido pela sua vida selvagem preservada e é uma das reservas mais importantes de aves
aquáticas na Europa. Entre as montanhas escarpadas, encontram-se mosteiros em ilhas, águas
límpidas e extensões flutuantes de nenúfares. Algumas pessoas acreditam que o lago Escodra foi
criado pelas lágrimas de uma criatura mística! São pequenos detalhes como este que fazem com que
o lago seja um dos locais mais visitados nos Balcãs.

Albânia
Veja montanhas deslumbrantes, cidades fortificadas e praias cristalinas na Albânia. Além disso, a
preciosa planta Helicriso (Perpétua das Areias) é cultivada nos belos campos deste país.
O óleo essencial de Helicriso (Perpétua das Areias) é principalmente extraído da flor. A planta possui
folhas estreitas e de cor prateada e flores que formam cachos de cor amarelo-dourado com a forma
de uma bola. Ao longo de milhares de anos, o Helicriso (Perpétua das Areias) teve vários nomes,
incluindo o título de flor imortal ou eterna. Esperamos que a experiência de colher Helicriso (Perpétua
das Areias) também seja eterna.

Opção de Compra da Participação
Se pretender comprar a sua participação na viagem, tem de enviar a sua demonstração de interesse
pela opção de compra. Depois de enviar a sua demonstração de interesse, vamos analisar o seu
pedido. Pode obter todos os detalhes acerca dos custos da opção de compra da participação abaixo,
incluindo o prazo e como enviar as informações necessárias.
O prazo para enviar as suas informações no âmbito da opção de compra termina a 30 de Abril de 2021.
O prazo para efetuar o pagamento termina a 7 de Maio de 2021.
Quarto individual por pessoa

674 EUR

Quarto duplo por pessoa

1348 EUR

Se pretender candidatar-se à opção de compra da participação, envie os seguintes detalhes por e-mail
para: euevents@dōTERRA.com
•

Nome completo

•

E-Mail

•

N.º de Consultor de Bem-Estar

•

Número de convidados

•

Nome dos convidados

•

Se vai trazer crianças e as respetivas idades*

*Tenha em atenção que o preço para crianças é o mesmo indicado acima.

Agenda
Temos uma agenda repleta de atividades e mal podemos esperar pela participação dos nossos
vencedores! Os Consultores de Bem-Estar bem-sucedidos vão poder aprender e descobrir algo novo
todos os dias. Veja como alguns dos nossos produtos populares são criados e descubra como a
fundação da dōTERRA assenta na pureza e na obtenção responsável.
O programa inclui:
•

Uma estadia de três noites no Hotel Slovenska Plaza 4 estrelas:
de 21 a 24 de junho (grupo 1) ou de 24 a 27 de junho de 2021 (grupo 2)*

•

Pequeno-almoço diário durante a estadia no Hotel Slovenska Plaza 4-estrelas

•

Transporte de grupos de e para o aeroporto de Podgorica

•

Todos os transportes no local (incluindo viagens de e para o aeroporto de Podgorica)

•

Jantar de boas-vindas de três pratos

•

Excursão de barco para explorar o lago Escodra, incluindo um piquenique

•

Visita exclusiva à destilaria na Albânia

•

Excursão de barco à ilha “Nossa Senhora das Rochas”, seguida de uma visita de lazer a Kotor

•

Jantar de comemoração num local exclusivo (a ser revelado em data posterior).

*Os vencedores serão colocados em grupos de acordo com os respetivos países de residência.

Perguntas Frequentes
Onde será realizada a Incentive Trip 2020? Há um novo destino?
A viagem vai realizar-se em Montenegro e na Albânia, conforme o plano original. Os vencedores de
2020 e 2021 vão participar na viagem.

Quando é que vai decorrer o evento?
O evento será dividido em duas viagens, ambas para o mesmo destino. Assim que o primeiro grupo de
vencedores regressar da viagem, o segundo grupo de vencedores partirá para a respetiva viagem. Os
eventos vão decorrer sucessivamente e o programa será idêntico para ambos os grupos.
•

Grupo 1: 21 a 24 de Junho de 2021

•

Grupo 2: 24 a 27 de Junho de 2021

Como posso saber em que viagem vou participar?
Quando receber o convite para o evento, receberá uma notificação a indicar o grupo em que vai
participar. Os grupos serão formados de acordo com os países de residência dos participantes. Os
convites formais para o evento serão enviados aos vencedores no próximo ano, em abril de 2021.

Posso indicar em que grupo pretendo participar?
De acordo com as datas em que estiver disponível para participar na viagem, podemos aceitar
pedidos. No entanto, tenha em atenção que a sua preferência só será tida em consideração se os
números máximos dos grupos ainda não tiverem sido alcançados para o grupo da sua preferência.
Envie um e-mail para euevents@dōTERRA.com se pretender obter informações sobre a mudança de
grupo.

Como posso saber quantos pontos obtive até agora?
A tabela de liderança de 2020 mostra os 100 primeiros vencedores e está disponível aqui. As posições
semanais serão disponibilizadas online para os 100 primeiros qualificados da tabela de liderança de
2021.

Qualifiquei-me para a Incentive Trip em 2020 e 2021. Vou participar na viagem duas vezes?
Terá a oportunidade de levar um convidado consigo para participar na viagem nas datas que lhe forem
designadas.

Queria comprar a participação na Incentive Trip 2020. Tenho de voltar a demonstrar o meu
interesse para a viagem de 2021?
Se nos tiver enviado um e-mail a demonstrar interesse em comprar a participação na viagem 2020, o
seu pedido continua a ser válido. Tenha em atenção que o número de lugares da opção de compra da
participação é limitado. Entraremos em contacto consigo até 30 de abril de 2021 para informar se a
sua compra foi confirmada.

Continuo a poder demonstrar o meu interesse em comprar a participação na viagem de
2021?
Para nos informar acerca do seu interesse na opção de compra da participação, pode contactar a
equipa de eventos até 30 de abril de 2021, através do endereço de e-mail euevents@dōTERRA.com.
Pode obter mais detalhes sobre a opção de compra da participação aqui.

Destilaria e Obtenção
Cō-Impact Sourcing™ – Impacto social: Albânia
De acordo com o Banco Mundial, ao longo dos últimos trinta anos, a Albânia, um dos países mais
pobres da Europa, transformou-se num país com um rendimento médio-superior. Embora seja um
facto animador que demonstra crescimento e revitalização, o crescimento económico na Albânia não
tem sido distribuído de forma equitativa por todo o país. As áreas rurais continuam atrasadas em
relação aos centros urbanos e os grupos vulneráveis continuam a não ter um acesso adequado aos
serviços de saúde, educação, assistência social e proteção de menores (UNICEF, Relatório anual sobre
a Albânia, 2018).
O Banco Mundial identificou que o acesso aos mercados regional e global, juntamente com a
exportação e a diversificação do mercado, podem aumentar o crescimento económico equitativo em
todo o país. É por isso que a obtenção e produção de óleos essenciais da dōTERRA nas áreas rurais da
Albânia se tornaram valiosas.

Obtenção do Óleo Essencial de Helicriso (Perpétua das Areias)
Graças aos longos e secos verões, ao clima mediterrânico e ao solo rico da Albânia, o Helicriso
(Perpétua das Areias) cresce lindamente nas colinas perto de Tirana, a capital da Albânia, e de Koplik,
perto do lago Escodra, no norte da Albânia. O Helicriso (Perpétua das Areias) é valioso. Para os
agricultores, tem uma margem de lucro superior à das colheitas tradicionais. Para além do Helicriso
(Perpétua das Areias), a dōTERRA também obtém os óleos essenciais de Folha de louro, Baga de
Zimbro e Vitex na Albânia, o que contribui para criar e manter empregos nessas áreas rurais.
O nosso parceiro de destilação na Albânia oferece contratos de vários anos aos agricultores, o que
não é comum na Albânia. Normalmente, os agricultores recebem um preço razoável pela colheita
no fim da época, embora o preço seja incerto. Um comprador pode aplicar “descontos” ao preço de
venda final, após a aplicação de custos desconhecidos, como custos de transporte ou de avaliações de
qualidade de última hora.
No caso dos agricultores contratados pelo parceiro da dōTERRA, estes sabem o preço que vão
receber pela matéria-prima desde o início, sem descontos inesperados. Os contratos de três a cinco
anos oferecidos aos agricultores pelo nosso parceiro absorvem as variações de preço e os agricultores
podem fazer planos para o futuro. A implementação destas práticas justas e fiáveis permitiu que o
número de agricultores que cultivam Helicriso (Perpétua das Areias) para o nosso parceiro na Albânia
passasse de 15 agricultores contratados em 2015 para mais de 340 em 2019, sendo que as mulheres
representam a maioria dos agricultores contratados.

Trabalhar para Melhorar as Condições de Saúde e Higiene
Além de oferecer contratos de trabalho a agricultores na Albânia rural, a dōTERRA Healing Hands
Foundation® também contribuiu para melhorar as casas de banho das escolas nas comunidades
agrícolas. A maioria das escolas nas zonas rurais da Albânia não tem casa de banho interior e as que
têm, raramente têm sanitas suficientes, água canalizada ou até mesmo instalações separadas para
rapazes e raparigas. Sem casas de banho adequadas, muitos estudantes, especialmente raparigas,
abandonam a escola, o que contribui para aumentar o fosso entre géneros existente na educação. A
dōTERRA Healing Hands Foundation® fez doações para renovar totalmente as casas de banho nas
escolas de três comunidades agrícolas na Albânia, o que já contribuiu para o aumento da frequência
escolar das raparigas. Continuamos a identificar novos projetos de impacto social para a dōTERRA
Healing Hands financiar nestas comunidades de Co-Impact Sourcing.
Ao obter o Helicriso (Perpétua das Areias) na Albânia, a dōTERRA apoia as práticas de obtenção
éticas que permitem aos agricultores terem um rendimento justo e estável. Desde contratos de vários
anos a renovações de casas de banho das escolas, a dōTERRA está empenhada em melhorar as
circunstâncias em que os agricultores e as respetivas famílias trabalham e vivem.

O Helicriso (Perpétua das Areias) é precioso. Ao contrário de várias ervas, apenas as flores amarelas
desta flor selvagem da montanha contêm o óleo essencial perfumado que adora. Agora, vai poder
juntar-se a outros Consultores de Bem-Estar na nossa Incentive Trip 2021 e visitar a Albânia e
Montenegro, onde o Helicriso (Perpétua das Areias) é colhido. Faça amizades para toda a vida
e viaje até uma bonita destilaria para receber em primeira mão formação acerca do método de
obtenção deste óleo. Vai regressar a casa com conhecimentos valiosos e com a experiência da
destilação do Helicriso (Perpétua das Areias). Está na hora de encontrar a pureza.

Período de Qualificação

1 de Outubro de 2020 a 31 de Março de 2021

Viagem de Incentivo

21 a 24 de Junho ou 24 a 27 de Junho de 2021

Prémios
Ganhe, no mínimo, 100 pontos e fique entre os 100 principais membros europeus na tabela de
liderança final a quarta-feira, 31 de março de 2021 para receber uma viagem de reabastecimento
emocionante a Montenegro e à Albânia.

Prémios

Detalhes e Elegibilidade
1 conta elegível com mais de 100 pontos =

Grande Prémio

Condições para até duas pessoas: despesas de viagem e hotel*,
bilhete de avião, atualização para quarto de qualidade superior,
pacote de produtos de nível 5 e jantar com os líderes comerciais
2 a 3 contas elegíveis com mais de 100 pontos =

Prémio para o 1.º lugar

Condições para até duas pessoas: despesas de viagem e hotel*,
crédito para bilhete de avião de até 250 EUR por pessoa,
atualização de quarto e pacote de produtos de nível 5
4 a 9 contas elegíveis com mais de 100 pontos =

Prémio para o 2.º lugar

Condições para até duas pessoas: despesas de viagem e hotel*,
crédito para bilhete de avião de até 150 EUR por pessoa e pacote
de produtos de nível 4
10 a 50 contas elegíveis com mais de 100 pontos =

Prémio para o 3.º lugar

Condições para até duas pessoas: crédito para bilhete de avião
de até 100 EUR por pessoa, despesas de viagem e hotel* e pacote
de produtos de nível 3
51 a 70 contas elegíveis com mais de 100 pontos =

Prémio para o 4.º lugar

Condições para até duas pessoas: despesas de viagem
e hotel* e pacote de produtos de nível 2
71 a 100 contas elegíveis com mais de 100 pontos =

Prémio para o 5.º lugar

Condições para até duas pessoas: despesas de viagem
e hotel* e pacote de produtos de nível 1

*Despesas de viagem = visita à destilaria, transporte de e para o aeroporto, jantar de boas-vindas, jantar de celebração,
pequeno-almoço

Qualificação
•

Quem Inscreve tem de manter um LRP (Programa de Recompensas por Lealdade) ativo de 100 PV
todos os meses para ganhar pontos.

•

Quem Inscreve ganha entre 2 e 3 pontos com uma encomenda LRP (Programa de Recompensas
por Lealdade) mínima de 100 PV para a inscrição de um novo membro.

Inscrição
•

Encomenda de Inscrição

Pontos Recebidos

100 – 199 PV

2

200 PV +

3

Quem Inscreve ganha pontos adicionais após o mês de inscrição se o inscrito efetuar uma
encomenda LRP (Programa de Recompensas por Lealdade) de mais de 100 PV nos meses 2, 3 e 4.

LRP
(Programa de
Recompensas)

Mês LRP (Programa de
Recompensas por Lealdade)

Pontos recebidos

1

2

2

3

3

4

Termos e Condições
•

Os qualificados têm de ter uma encomenda LRP (Programa de Recompensas por Lealdade)
mensal de 100 PV durante o período de qualificação.

•

Os pontos são acumulados mediante o número global de inscrições.

•

O programa de incentivo começa a 1 de Outubro de 2020 às 00:00 (GMT) e termina a
31 de Março de 2021 às 23:59 (GMT).

•

As classificações serão fornecidas semanalmente pela dōTERRA Europe a partir do início de
Novembro de 2020.

•

Todos os vencedores de incentivos serão notificados por e-mail por volta do dia 15 de Abril de 2021.

•

Terá de aceitar o prémio no prazo de 10 dias de calendário após a notificação para o poder resgatar.

•

Quaisquer pedidos de atualização para uma categoria superior ou alterações à marcação original
serão da responsabilidade e pagas pelo vencedor do incentivo.

•

O prémio não pode ser transferido, não tem valor monetário e tem de ser aceite tal como foi atribuído.

•

Válido para todos os Consultores de Bem-estar registados na Europa.

•

Todos os Consultores de Bem-estar dōTERRA têm de estar ativos e atuar em conformidade com
os respetivos Termos e Condições (Contrato) de Consultor de Bem-estar dōTERRA e com o
Manual de Políticas durante o período do incentivo para se poderem qualificar e receber o prémio.

•

A dōTERRA reserva-se o direito de auditar, ajustar ou rejeitar quaisquer volumes, compensações,
reconhecimentos ou outros prémios recebidos durante ou em resultado do incentivo para garantir
que se alcança o objetivo do incentivo. Os Consultores de Bem-estar podem ser imediatamente
desqualificados dos incentivos se a dōTERRA determinar, de acordo com os seus critérios
exclusivos, que ocorreram: modificação, fraude, problemas de conformidade ou compra de bónus.

•

A dōTERRA reserva-se o direito de desqualificar qualquer Consultor de Bem-estar, a qualquer
momento, se este violar os Termos e Condições.

•

Para se candidatar e comprar a entrada para a Incentive Trip, envie um e-mail para
euevents@dōTERRA.com.

Perguntas Frequentes
Qual é o período de qualificação?
O programa de incentivo começa a 1 de outubro de 2020 às 00:00 (GMT) e termina a 31 de março de
2021 às 23:59 (GMT).

Como me posso qualificar e ganhar 100 pontos para ser elegível para a Incentive Trip?
•

Quem Inscreve tem de manter um LRP (Programa de Recompensas por Lealdade) ativo de 100 PV
todos os meses para ganhar pontos.

•

Quem Inscreve ganha entre 2 e 3 pontos com uma encomenda LRP (Programa de Recompensas
por Lealdade) mínima de 100 PV para a inscrição de um novo membro.

Inscrição
•

Encomenda de inscrição

Pontos recebidos

100 – 199 PV

2

200 PV +

3

Quem Inscreve ganha pontos adicionais após o mês de inscrição se o inscrito efetuar uma
encomenda LRP (Programa de Recompensas por Lealdade) de mais de 100 PV nos meses 2, 3 e 4.

LRP
(Programa de
Recompensas)

Mês LRP (Programa de
Recompensas por Lealdade)

Pontos recebidos

1

2

2

3

3

4

Exemplo
Quando um novo inscrito aderir e encomendar um kit com um valor superior a 100 PV através do LRP
(Programa de Recompensas por Lealdade), Quem Inscreve receberá 2 pontos.
Se o inscrito continuar a encomendar mais produtos em encomendas LRP (Programa de Recompensas
por Lealdade) futuras com um valor superior a 100 PV em qualquer um dos meses do período de
qualificação (1 de Outubro de 2020 a 31 de Março de 2021), quem inscreve receberá pontos. Isto não
tem de ocorrer em meses consecutivos.

Quando Será a Viagem?
O evento será dividido em duas viagens, ambas para o mesmo destino. Assim que o primeiro grupo
de vencedores regressar da viagem, o segundo grupo de vencedores partirá para a respetiva viagem.
Os eventos vão decorrer sucessivamente e o programa será idêntico para ambos os grupos.
•

Grupo 1: 21 a 24 de Junho de 2021

•

Grupo 2: 24 a 27 de Junho de 2021

Qual será a frequência de atualização do estado da classificação online?
As classificações serão fornecidas semanalmente pela dōTERRA Europe a partir do início de
novembro de 2020.

Poderei transferir o meu prémio para uma conta diferente?
Não. Se conquistou um lugar nesta Incentive Trip e não puder participar, não poderá transferir o seu
prémio para uma conta diferente.

Em alternativa, poderei receber um prémio monetário ou adiar a minha viagem?
Não. O prémio desta Incentive Trip não poderá ser atribuído em dinheiro nem adiado para a Incentive
Trip do ano seguinte.

dōTERRA Europe Incentive Trip – Perguntas Frequentes
O evento vai ser adiado ou foi cancelado?
A Incentive Trip não vai decorrer em 2020 e foi adiada para o próximo ano. Embora esta tenha sido
uma decisão difícil de tomar, a saúde e segurança da nossa família dōTERRA continua a ser a nossa
principal prioridade.

A minha qualificação continua a ser válida para o próximo ano?
Valorizamos todo o trabalho que teve para se qualificar para a Incentive Trip e esse esforço será
reconhecido. Caso se tenha qualificado com êxito para a viagem durante o período de qualificação,
continuará a poder participar na viagem do próximo ano.

Até quando está adiada a viagem?
Estamos a analisar as opções de reagendamento da Incentive Trip. Todas as informações adicionais,
incluindo as novas datas do evento e atualizações relativas à viagem, serão publicadas no nosso Web
site assim que possível.

O destino será alterado?
O programa e o destino continuam a ser os mesmos. O evento vai ocorrer em Montenegro e na Albânia.

Como posso saber se me qualifiquei oficialmente para a viagem?
As posições atuais continuarão a ser apresentadas no nosso Web site, por isso, pode ver a sua posição
na tabela de liderança.

O que acontecerá se não tiver disponibilidade nas novas datas da viagem do próximo ano?
Vou receber alguma forma de compensação?
Infelizmente, não existe qualquer forma de compensação alternativa. O valor da viagem não pode ser
transferido para o equivalente em pontos ou dinheiro. Para garantir que tem tempo suficiente para
planear a viagem do próximo ano, vamos anunciar as novas datas com bastante antecedência.

Este ano vou receber na mesma o meu convite para a viagem?
Os convites formais serão enviados no próximo ano, em abril de 2021. A ligação para o registo será
incluída no convite. Vai poder introduzir os seus dados para a viagem.

Queria comprar a participação na Incentive Trip. Tenho de voltar a demonstrar o meu
interesse?
Se nos tiver enviado um e-mail a demonstrar interesse em comprar a participação na viagem, o seu
pedido continua a ser válido. Tenha em atenção que o número de lugares da opção de compra da
participação é limitado. Entraremos em contacto consigo em abril do próximo ano para informar se a
sua participação foi confirmada.

Continuo a poder demonstrar o meu interesse na compra da participação na viagem?
Para nos informar acerca do seu interesse na opção de compra da participação, pode contactar a
equipa de eventos até abril do próximo ano, através do endereço de e-mail euevents@dōTERRA.com.
Serão enviadas mais informações acerca da opção de compra da participação na comunicação por
e-mail.

A dōTERRA vai reembolsar os custos do meu voo?
A dōTERRA não poderá oferecer reembolsos por qualquer viagem comprada. Esta decisão foi tomada
com base no seguinte: antes de o evento ser adiado, os convites para o evento ainda não tinham sido
enviados para os vencedores e o prazo de qualificação ainda não tinha terminado. Recomendamos a
todos os que compraram viagens que entrem em contacto com a respetiva companhia aérea o mais
rapidamente possível para resolverem este assunto.

Por que motivo a dōTERRA não anunciou esta situação mais cedo?
Continuámos a monitorizar atentamente a situação. No entanto, a ameaça do coronavírus aumentou
significativamente, ao ponto de o risco ser demasiado elevado para todos os participantes. Embora
ainda faltem alguns meses para o evento, consideramos que o cancelamento deste evento é a opção
mais indicada, tendo em conta os interesses e o bem-estar dos nossos Consultores de Bem-Estar,
participantes e funcionários. Isso permite reduzir o risco o máximo possível. Agradecemos a sua
compreensão e apoio nesta matéria.

O governo forçou a dōTERRA a cancelar o evento?
Não, o governo não forçou a dōTERRA a cancelar o evento. A decisão foi tomada com base
na preocupação e obrigação de preservar o bem-estar dos nossos Consultores de Bem-Estar,
participantes e funcionários.

