Incentive Trip 2021
Čierna Hora a Albánsko sa nachádzajú v juhovýchodnej Európe a ide o jedny z najúchvatnejších miest
na Balkáne. Čierna Hora, obklopená drsnými kopcami, sa pýši mnohými stredovekými dedinami, zatiaľ
čo Albánsko má fascinujúce archeologické náleziská a hrady. Albánsko je tiež krajina, kde dōTERRA
získava svoju vzácnu Slamienku.
Slamienke sa darí v stredozemskom podnebí Albánska. Rastlina dáva prednosť dobre odvodnenej
kamenistej pôde a do dospelosti dorastá približne päť rokov. Vtedy je rastlina vo vrcholovom stave, po
približne piatich rokoch, a následne sa zbiera na esenciálny olej.
S podujatím 2021 Incentive Trip do Čiernej Hory a Albánska sa môžete pridať ku kolegom – wellness
konzultantom a zažiť zber slamienky.

Destinácia
Čierna Hora
Úspešní uchádzači o podujatie dōTERRA Incentive Trip 2021 budú ubytovaní v Hotel Slovenska Plaza
4-star, tradičnom letovisku na pláži v nádhernom historickom meste Budva v Čiernej Hore. Budva má
pôsobivé výhľady na more a je to rušné mesto plné histórie a nádhernej architektúry, ktoré čakajú na
preskúmanie.
V rámci výletu navštívite Kotor. Je to ideálne miesto na to, aby ste sa ponorili do úžasných prírodných
krás tejto krajiny. Kotor je vystavaný na starobylých dláždených uliciach a budovách v stredovekom
štýle. Samotné mesto obklopuje hornatá scenéria a nádherné Skadarské jazero.
Skadarské jazero leží na hraniciach Čiernej Hory a Albánska a je to jedno z najväčších jazier v Európe.
Je povestné svojou nedotknutou divokou prírodou a je jedným z najdôležitejších chránených území
pre vtáky mokradí v Európe. Medzi jeho strmými horami ležia ostrovné kláštory, priezračné vody a
plávajúce leknové lúky. Niektorí dokonca veria, že Skadarské jazero vzniklo zo sĺz škriatka! Práve vďaka
týmto drobným nuansám je toto jazero jedno z najviac navštevovaných miest na Balkáne.

Albánsko
Zažite v Albánsku úchvatné hory, opevnené mestá a oslnivé pláže. Na tomto nádhernom vidieku sa
navyše zbiera vzácna slamienka.
Esenciálny olej Slamienka sa primárne získava z kvetu. Rastlina má úzke strieborné listy a zlatožlté
guľovité kvety, ktoré utvárajú zhluky. Slamienka mala po tisícročia rozličné mená, označovala sa
napríklad ako nesmrteľný či večný kvet. Dúfame, že zážitok zo zberu slamienky bude tiež večný.

Zakúpenie Účasti
Ak si chcete účasť na výlete zakúpiť, musíte podať vyjadrenie záujmu o možnosť zakúpenia účasti.
Keď podáte vyjadrenie záujmu, budeme môcť vašu žiadosť posúdiť. Podrobné informácie o cenách
v prípade zakúpenia účasti vrátane konečného termínu a návodu, ako podať potrebné informácie,
nájdete nižšie.
Konečný termín na podanie informácií v prípade, že sa uchádzate o zakúpenie účasti, je 30. Apríla
2021. Konečný termín úhrady je 7. Mája 2021.
Jednolôžková izba pre jednu osobu

674 EUR

Dvojlôžková izba pre jednu osobu

1348 EUR

Ak si želáte uchádzať sa o možnosť zakúpenia účasti, pošlite e-mail s nasledujúcimi informáciami na
adresu: euevents@dōTERRA.com
•

Celé meno

•

E-Mail

•

ID Konzultanta

•

Počet Osôb

•

Mená Osôb

•

Či so sebou beriete dieťa a koľko má rokov*

*Upozorňujeme, že cena za dieťa bude rovnaká ako vyššie uvedená cena.

Program
Máme pripravený program plný aktivít a už sa nevieme dočkať na to, že sa doňho zapoja naši
výhercovia! Úspešní wellness konzultanti sa môžu tešiť na to, že každý deň sa dozvedia a objavia
niečo nové. Zistite, ako sa vyrábajú niektoré z našich obľúbených produktov, a objavte, ako sú základy
spoločnosti dōTERRA postavené na čistote a zodpovednom získavaní zdrojov.
Program obsahuje:
•

Pobyt na tri noci v Hotel Slovenska Plaza 4-star, a to buď:
od 21. do 24. Júna (1. skupina), alebo od 24. do 27. Júna 2021 (2. skupina)*

•

Raňajky každý deň počas vášho pobytu v Hotel Slovenska Plaza 4-star

•

Skupinové transfery z a na letisko Podgorica

•

Všetka miestna preprava (vrátane vyzdvihnutia a vysadenia na letisku Podgorica)

•

Trojchodová večera na privítanie

•

Objavte Skadarské jazero – výlet loďou vrátane pikniku

•

Exkluzívna prehliadka destilovne v Albánsku

•

Výlet loďou na ostrov „Panny Márie v skalách“, následne rekreačná návšteva mesta Kotor

•

Slávnostná večera v exkluzívnej lokalite (miesto bude odhalené neskôr)

*Víťazi budú priradení do skupín podľa krajiny bydliska.

Často Kladené Otázky
Kde sa bude konať Incentive Trip 2020/zmenila sa destinácia?
Výlet sa bude konať v Čiernej Hore a Albánsku, ako bolo pôvodne plánované. Výletu sa zúčastnia víťazi
z roku 2020 aj 2021.

Kedy sa bude podujatie konať?
Podujatie bude rozdelené na dva výlety – oba do tej istej destinácie. Keď sa prvá skupina víťazov
vráti z výletu, pricestuje na výlet druhá skupina víťazov. Podujatia sa budú konať bez pauzy medzi
skupinami a obe skupiny budú mať rovnaký program.
•

1. Skupina: od 21. do 24. Júna 2021

•

2. Skupina: od 24. do 27. Júna 2021

Ako zistím, ktorého výletu sa zúčastním?
Keď dostanete pozvánku na podujatie, bude vám oznámené, do ktorej skupiny ste zaradení. Rozdelenie
do skupín prebieha na základe vašej krajiny pobytu. Slávnostné pozvánky na podujatie sa budú
výhercom posielať v Apríli 2021.

Môžem požiadať o zaradenie do konkrétnej skupiny?
Ak vám vyhovujú iba určité termíny výletu, môžete nám poslať žiadosť. Upozorňujeme však, že vaše
preferencie môžeme brať do úvahy iba v prípade, že skupina, ktorú uprednostňujete, ešte nedosiahla
maximálny počet účastníkov. Ak sa chcete spýtať na zmenu skupiny, pošlite e-mail na adresu
euevents@dōTERRA.com.

Ako zistím, koľko bodov mám aktuálne nahratých?
V rebríčku na rok 2020 sa zobrazuje prvých 100 víťazov a nájdete ho tu. Prvých 100 postupujúcich v
rebríčku na rok 2021 si budete môcť pozrieť online v týždenných tabuľkách umiestnení.

Kvalifikoval/-a som sa na podujatie Incentive Trip v roku 2020 aj v roku 2021, môžem ísť na
výlet dvakrát?
Budete mať možnosť zobrať so sebou na výlet hosťa v termínoch, ktoré vám boli priradené.

Chcel/-a som si zakúpiť účasť na podujatí Incentive Trip 2020, mám opäť podať vyjadrenie
záujmu o výlet v roku 2021?
Ak ste nám poslali e-mail s vyjadrením záujmu o zakúpenie účasti na výlete v roku 2020, ste stále
zaradení medzi uchádzačov. Upozorňujeme, že účasť možno zakúpiť len na obmedzený počet miest.
Do 30. Apríla 2021 vás budeme kontaktovať a dáme vám vedieť, či bola vaša žiadosť o zakúpenie
účasti potvrdená.

Môžem stále vyjadriť záujem o zakúpenie účasti na výlete v roku 2021?
Ak nám chcete oznámiť, že máte záujem uchádzať sa o zakúpenie účasti, môžete do 30. Apríla
2021 kontaktovať tím podujatí na tejto e-mailovej adrese: euevents@dōTERRA.com. Podrobnejšie
informácie o možnosti zakúpenia účasti nájdete tu.

Destilovňa a Získavanie Zdrojov
Cō-Impact Sourcing™ – Sociálny vplyv: Albánsko
Podľa Svetovej banky sa Albánsko za posledných tridsať rokov premenilo z jednej z najchudobnejších
krajín Európy na krajinu s vyššími strednými príjmami. To je síce povzbudivé a názorne to dokazuje
rast a revitalizáciu, hospodársky rast v Albánsku však nebol rovnomerne rozložený po celej krajine.
Vidiecke oblasti naďalej zaostávajú za mestskými strediskami a zraniteľné skupiny stále nemajú
adekvátny prístup k zdravotným službám, vzdelaniu, sociálnej starostlivosti a ochrane detí (UNICEF,
Albania Annual Report 2018).
Svetová banka identifikovala, že prístup na regionálne a globálne trhy spoločne s exportom a
diverzifikáciou trhu môžu zvýšiť spravodlivý ekonomický rast všetkých oblastí krajiny. Tu sa stáva
cenným získavanie zdrojov a produkcia esenciálnych olejov spoločnosti dōTERRA vo vidieckych
oblastiach Albánska.

Získavanie zdrojov esenciálneho oleja Slamienka
Vďaka albánskym dlhým suchým letám, stredozemskému podnebiu a úrodnej pôde sa slamienke
nádherne darí na kopcoch blízko Tirany, hlavného mesta Albánska, a mestečka Koplik pri Skadarskom
jazere v severnom Albánsku. Slamienka je cenná. Ponúka farmárom vyššie ziskové rozpätie než
tradičné plodiny. Okrem Slamienky spoločnosť dōTERRA tiež v Albánsku získava zdroje esenciálnych
olejov Bobkový list, Borievka a Vitex, čím prispieva k tvorbe a udržiavaniu pracovných miest v týchto
vidieckych oblastiach.
Náš destilačný partner v Albánsku ponúka farmárom viacročné zmluvy – to v Albánsku nie je bežné.
Farmári zvyčajne dúfajú, že na konci sezóny dostanú za svoje plodiny rozumnú cenu, samotná cena
však nie je istá. Nákupca môže konečnú predajnú cenu „zľavniť“ po uplatnení neznámych nákladov, ako
je napríklad transport alebo hodnotenie kvality na poslednú chvíľu.
Farmári, ktorí majú uzavretú zmluvu s partnerom spoločnosti dōTERRA, naproti tomu od samého
začiatku vedia, akú cenu dostanú za surový materiál – žiadne nečakané znižovanie ceny. Troj- až
päťročné zmluvy, ktoré náš partner ponúka farmárom, pohlcujú cenové výkyvy a farmári si môžu robiť
plány do budúcna. Vďaka týmto spravodlivým a spoľahlivým postupom narástol počet farmárov, ktorí
pre nášho partnera v Albánsku pestujú slamienku, z 15 zmluvných farmárov v roku 2015 na viac ako
340 v roku 2019 a väčšina týchto zmluvných farmárov sú ženy.

Práca na Zlepšovaní Zdravia a Hygieny
Okrem poskytovania zmluvnej práce farmárom vo vidieckych oblastiach Albánska prispela nadácia
dōTERRA Healing Hands Foundation® tiež k skvalitňovaniu školských toaliet vo farmárskych
komunitách. Väčšina škôl na albánskom vidieku nemá toalety vnútri budovy a tie, ktoré ich majú, často
nemajú dostatok záchodov, tečúcu vodu či dokonca ani oddelené toalety pre chlapcov a dievčatá. Bez
riadnych toaliet mnohí študenti, najmä dievčatá, zanechajú školu, čo prispieva k existujúcim rodovým
rozdielom vo vzdelávaní. Nadácia dōTERRA Healing Hands Foundation® prispela na kompletnú
renováciu školských toaliet v troch farmárskych komunitách v Albánsku a už sa to prejavilo zvýšením
školskej dochádzky u dievčat. Naďalej identifikujeme nové projekty so sociálnym vplyvom, ktoré by
nadácia dōTERRA Healing Hands mohla financovať v týchto komunitách Co-Impact Sourcing.
Získavaním zdrojov slamienky v Albánsku spoločnosť dōTERRA podporuje etické postupy získavania
zdrojov, ktoré farmárom poskytujú spravodlivý a stabilný príjem. Od viacročných zmlúv až po
renovácie školských toaliet – spoločnosť dōTERRA je zaviazaná zlepšovať podmienky, v ktorých
farmári a ich rodiny pracujú a žijú.

Slamienka je vzácna. Na rozdiel od mnohých bylín sa tento voňavý esenciálny olej, ktorý máte tak
radi, dá vyťažiť iba z kvetiny tohto horského divokého kvietka. Teraz sa môžete pridať k svojim
kolegom – wellness konzultantom, zúčastniť sa nášho podujatia Incentive Trip 2021 a navštíviť
Albánsko a Čiernu Horu, kde sa slamienka zbiera. Nadviažte priateľstvá na celý život pri ceste
do nádhernej destilovne olejov, kde absolvujete vzdelávanie z prvej ruky o tom, ako sa tento olej
získava. Odídete s neoceniteľnými poznatkami a zážitkom zo zberu slamienky. Je čas venovať sa
tomu, čo je čisté.

Kvalifikačné Obdobie

Od 1. Októbra 2020 do 31. Marca 2021

Incentive Trip

Od 21. do 24. Júna alebo od 24. do 27. Júna 2021

Ceny
Získajte aspoň 100 bodov a umiestnite sa na záverečnom rebríčku 31. Marca 2021 medzi prvými 100
európskymi členmi a vyhráte vzrušujúci výlet do Čiernej Hory a Albánska o spracovávaní olejov.

Ceny

Podrobnosti a Kvalifikácia
1 kvalifikovaný účet so 100 a viac bodmi =

Hlavná cena

Pre jednu až dve osoby: preplatený hotel a výlet*, cena letenky,
izba prémiovej triedy, balíček tovaru 5. úrovne a večera s
vedením príslušného trhu
2 – 3 kvalifikované účty so 100 a viac bodmi =

Cena za 1. miesto

Pre jednu až dve osoby: preplatené ubytovanie v hoteli a výlet*,
príspevok na cenu letenky až do 250 EUR na osobu, izba vyššej
triedy a balíček tovaru 5. úrovne
4 – 9 kvalifikovaných účtov so 100 a viac bodmi =

Cena za 2. miesto

Pre jednu až dve osoby: preplatené ubytovanie v hoteli a výlet*,
príspevok na cenu letenky až do 150 EUR na osobu a
balíček tovaru 4. úrovne
10 – 50 kvalifikovaných účtov so 100 a viac bodmi =

Cena za 3. miesto

Pre jednu až dve osoby: Príspevok na cenu letenky až do 100 EUR na
osobu, preplatené ubytovanie v hoteli a výlet* a balíček tovaru 3. úrovne
51 – 70 kvalifikovaných účtov so 100 a viac bodmi =

Cena za 4. miesto

Pre jednu až dve osoby: preplatené ubytovanie v hoteli a výlet*
a balíček tovaru 2. úrovne
71 – 100 kvalifikovaných účtov so 100 a viac bodmi =

Cena za 5. miesto

Pre jednu až dve osoby: preplatené ubytovanie v hoteli a výlet*
a balíček tovaru 1. úrovne

*preplatený výlet = návšteva továrne na destiláciu olejov, presun na letisko a z letiska, uvítacia večera, slávnostná večera, raňajky

Kvalifikácia
•

Registrujúca osoba si musí každý mesiac udržiavať aktívny LRP v objeme 100 PV, inak nezíska body.

•

Registrujúca osoba získava s minimálnou LRP objednávkou 100 PV 2 až 3 body za registráciu
nového člena.

Registrácia

•

Registračná objednávka

Získané body

100 – 199 PV

2

200 PV +

3

Registrujúca osoba získava ďalšie body v nasledujúcich mesiacoch po registrácii, ak si registrovaný
člen v 2., 3. a 4. mesiaci objedná v rámci LRP 100 PV a viac.

LRP

Mesiac LRP

Získané body

1

2

2

3

3

4

Podmienky
•

Postupujúci v kvalifikácii si musia počas kvalifikačného obdobia udržať mesačnú LRP objednávku
100PV.

•

Body sa zhromažďujú za globálne registrácie.

•

Motivačné obdobie začína 1. Októbra 2020 o 00:00 (GMT) a končí 31. Marca 2021 o 23:59 (GMT).

•

dōTERRA Europe bude zverejňovať poradie v rebríčku raz týždenne od začiatku novembra 2020.

•

Úspešní výhercovia motivácie budú o výhre informovaní e-mailom 15. Apríla 2021.

•

Výhru je potrebné prijať do 10 kalendárnych dní od oznámenia výhry, inak sa nebude dať uplatniť.

•

Akékoľvek požiadavky vyššej triedy alebo zmeny pôvodnej rezervácie vykoná a uhradí samotný
výherca.

•

Výherná cena je neprenosná, nemá žiadnu peňažnú hodnotu a musí byť prijatá tak, ako bola udelená.

•

Otvorené pre všetkých wellness konzultantov registrovaných v Európe.

•

Všetci wellness konzultanti dōTERRA musia byť počas motivačného obdobia aktívni a dodržiavať
svoje podmienky wellness konzultanta dōTERRA (Zmluva) a Príručku zásad, v opačnom prípade
nebudú kvalifikovaní a odmenení.

•

Spoločnosť dōTERRA si vyhradzuje právo auditu, úpravy či odmietnutia akéhokoľvek objemu,
kompenzácií, uznaní či iných cien získaných počas alebo v dôsledku motivačného podujatia, aby
bolo možné zabezpečiť priebeh v duchu motivačného podujatia. Wellness konzultanti môžu byť z
motivačných výhier okamžite diskvalifikovaní, ak spoločnosť dōTERRA podľa vlastného uváženia
zistí, že došlo k: modifikáciám, podvodom, nedodržiavaniu pravidiel či nákupu bonusov.

•

Spoločnosť dōTERRA si vyhradzuje právo kedykoľvek diskvalifikovať akéhokoľvek wellness
konzultanta za porušenie podmienok.

•

Ak sa chcete zaregistrovať na nákup k výletu Incentive Trip, pošlite e-mail na adresu
euevents@dōTERRA.com.

Často Kladené Otázky
Otázka: Kedy je kvalifikačné obdobie?
Motivačné obdobie začína 1. Októbra 2020 o 00:00 (GMT) a končí 31. Marca 2021 o 23:59 (GMT).

Otázka: Ako sa kvalifikovať a získať 100 bodov na kvalifikáciu na výlet Incentive Trip?
•

Registrujúca osoba si musí každý mesiac udržiavať aktívny LRP v objeme 100 PV, inak nezíska body.

•

Registrujúca osoba získava s minimálnou LRP objednávkou 100 PV 2 až 3 body za registráciu
nového člena.

Registrácia
•

Registračná objednávka

Získané body

100 – 199 PV

2

200 PV +

3

Registrujúca osoba získava ďalšie body v nasledujúcich mesiacoch po registrácii, ak si registrovaný
člen objedná v 2., 3. a 4. mesiaci cez LRP 100PV a viac.

LRP

Mesiac LRP

Získané body

1

2

2

3

3

4

Príklad
Keď sa zaregistruje nový člen a objedná si cez program vernostných odmien (LRP) balíček v hodnote
viac ako 100PV, registrujúca osoba získa 2 body.
Ak si zaregistrovaný člen bude ďalej objednávať ďalšie produkty v budúcich objednávkach cez
program vernostných odmien (LRP) v hodnote viac ako 100PV v ktoromkoľvek mesiaci v rámci
kvalifikačného obdobia (1. Október 2020 – 31. Marec 2021), registrujúca osoba získava body. Nemusí
to pritom byť súvisle v postupnosti mesiacov.

Otázka: Kedy sa bude konať výlet?
Podujatie bude rozdelené na dva výlety – oba do tej istej destinácie. Keď sa prvá skupina víťazov
vráti z výletu, pricestuje na výlet druhá skupina víťazov. Podujatia sa budú konať bez pauzy medzi
skupinami a obe skupiny budú mať rovnaký program.
•

1. Skupina: od 21. do 24. Júna 2021

•

2. Skupina: od 24. do 27. Júna 2021

Otázka: Ako často sa bude stav rebríčka aktualizovať online?
dōTERRA Europe bude zverejňovať poradie v rebríčku raz týždenne od začiatku Novembra 2020.

Otázka: Môžem svoju výhru preniesť na iný účet?
Nie, ak ste vyhrali miesto na výlete Incentive Trip, ale nemôžete sa ho zúčastniť, nebudete svoju výhru
môcť preniesť na iný účet.

Otázka: Môžem namiesto toho dostať peňažnú výhru alebo výlet odročiť?
Nie, táto výhra výletu Incentive Trip sa nedá vyplatiť peňažne ani sa nedá odročiť na budúcoročný
výlet Incentive Trip.

dōTERRA Europe Incentive Trip – Často Kladené Otázky
Bude podujatie odložené alebo je zrušené?
Incentive Trip sa v roku 2020 nebude konať a odkladá sa na budúci rok. Bolo to neľahké rozhodnutie,
ale zdravie a bezpečnosť našej rodiny dōTERRA zostáva našou prioritou číslo jeden.

Bude sa moja kvalifikácia stále počítať budúci rok?
Oceňujeme, ako ste usilovne pracovali na tom, aby ste sa kvalifikovali na výlet Incentive Trip, a
nezostane to bez povšimnutia. Ak ste sa úspešne kvalifikovali na výlet v rámci kvalifikačného obdobia,
budete sa môcť výletu stále zúčastniť na budúci rok.

Na kedy sa výlet odkladá?
Aktuálne stále pracujeme na zmene termínov možností podujatia Incentive Trip. Všetky ďalšie
informácie vrátane nových dátumov podujatia a aktuálnych správ o výlete zverejníme na našej
webstránke čo najskôr, ako to bude možné.

Zmení sa destinácia?
Program a destinácia zostávajú nezmenené. Podujatie sa stále bude konať v Čiernej Hore a Albánsku.

Ako zistím, či som sa na výlet oficiálne kvalifikoval/-a?
Aktuálna tabuľka umiestnení sa bude naďalej zobrazovať na našej webstránke, aby ste si mohli pozrieť
svoju pozíciu v rebríčku.

Čo sa stane, ak sa nebudem môcť zúčastniť nového termínu výletu na budúci rok –
dostanem nejakú formu kompenzácie?
Bohužiaľ, neposkytuje sa žiadna alternatívna forma kompenzácie. Výlet nemožno previesť na body
ani peniaze v ekvivalentnej hodnote. Nové termíny oznámime s výrazným predstihom, aby sme
zabezpečili, že budete mať dostatok času na naplánovanie budúcoročného výletu.

Dostanem pozvánku na výlet ešte tohto roku?
Slávnostné pozvánky sa budú posielať budúci rok, v apríli 2021. V pozvánke bude uvedený registračný
odkaz. Na tomto odkaze budete môcť zadať svoje údaje na účely výletu.

Chcel/-a som si zakúpiť účasť na podujatí Incentive Trip, mám opäť podať vyjadrenie
záujmu o odložený výlet?
Ak ste nám poslali e-mail s vyjadrením záujmu o zakúpenie účasti na výlete, ste stále zaradení medzi
uchádzačov. Upozorňujeme, že účasť možno zakúpiť len na obmedzený počet miest. V apríli budúceho
roku vás budeme kontaktovať a dáme vám vedieť, či bolo vaše zakúpenie účasti potvrdené.

Môžem stále vyjadriť záujem o zakúpenie účasti na výlete?
Ak nám chcete oznámiť, že máte záujem uchádzať sa o zakúpenie účasti, môžete do apríla budúceho
roku kontaktovať tím podujatí na tejto e-mailovej adrese: euevents@dōTERRA.com. V rámci tejto
e-mailovej korešpondencie vám tiež budú poskytnuté podrobnejšie informácie o možnosti zakúpenia
účasti.

Vráti mi dōTERRA peniaze za letenku?
Spoločnosť dōTERRA nebude môcť ponúknuť vrátenie peňazí za žiadne cestovné lístky, ktoré ste si
zakúpili. Toto rozhodnutie bolo prijaté na základe týchto dôvodov: pred odložením podujatia neboli
výhercom ešte odoslané pozvánky na podujatie a ešte neuplynul termín kvalifikácie. Tým, ktorí si už
zakúpili letenky, odporúčame čo najskôr kontaktovať príslušnú leteckú spoločnosť kvôli vyriešeniu tejto
záležitosti.

Prečo to spoločnosť dōTERRA neoznámila skôr?
Kontinuálne sme pozorne sledovali situáciu. Hrozba koronavírusu však významne vzrástla až natoľko,
že všetci zúčastnení by boli vystavení priveľkému riziku. Aj keď ešte do tohto podujatia zostáva
niekoľko mesiacov, myslíme si, že je v najlepšom záujme a v prospech našich wellness konzultantov,
účastníkov a personálu, aby sme toto podujatie zrušili. Pomôže sa tak čo najviac zredukovať toto riziko.
Ceníme si vaše pochopenie a podporu v tejto záležitosti.

Vynútila si vláda, aby spoločnosť dōTERRA podujatie zrušila?
Nie, vláda neprinútila spoločnosť dōTERRA zrušiť podujatie. Toto rozhodnutie bolo prijaté, pretože
máme na srdci a na zodpovednosti zdravie našich wellness konzultantov, účastníkov a personálu.

