
Montenegro och Albanien ligger i sydöstra Europa och är några av de mest underbara platserna på 
Balkan. Montenegro omges av klippiga berg och ståtar med många medeltida byar, medan Albanien 
har fascinerande arkeologiska sevärdheter och slott. Albanien är också den plats där dōTERRA köper 
in den dyrbara Helichrysum-oljan.

Helichrysum trivs i Medelhavsklimatet som finns i Albanien. Växten föredrar stenig, väldränerad jord 
och är mogen efter cirka fem år. Då är plantan på topp och då skördas den för sin essentiella olja.

Med 2021 Incentive Trip till Montenegro och Albanien kan du delta i Helichrysum-skörden tillsammans 
med andra Wellness Advocates.

Destination
Montenegro

De som kvalificerar för dōTERRA Incentive Trip 2021 kommer att bo på fyrstjärniga Hotel Slovenska 
Plaza, en traditionell semesteranläggning på stranden i den vackra, historiska staden Budva i 
Montenegro. Budva har en spektakulär havsutsikt och är en livlig stad full av historia och vacker 
arkitektur som väntar på att utforskas. 

Som en del av resan besöker du Kotor. Det är den perfekta platsen att uppslukas av landets storslagna 
och naturliga skönhet. Kotors medeltida byggnader är byggda på antika kullerstensgator. Själva staden 
är omgiven av ett bergslandskap och den vackra sjön Skadar.

Skadar, som gränsar till både Montenegro och Albanien, är en av Europas största sjöar. Den är känd för 
sin orörda vildmark och är ett av de viktigaste reservaten för vadarfåglar i Europa. Mellan de branta 
bergen finns kloster på små öar, klart vatten och flytande näckrosängar. Vissa tror att det var tårarna 
från en älva som skapade sjön Skadar! Det är sådana små detaljer som gör sjön till en av de mest 
besökta platserna på Balkan. 

Albania

Upplev underbara berg, befästa städer och gnistrande stränder i Albanien. Det är här på landsbygden 
som den dyrbara Helichrysum-växten skördas.

Den essentiella Helichrysum-oljan kommer främst från blommorna. Växten har smala, silvriga blad och 
blommor som bildar grupper av gyllengula, runda blommor. I tusentals år har Helichrysum haft en 
mängd olika namn, som den odödliga eller eviga blomman. Vi hoppas att erfarenheten av att skörda 
Helichrysum också kommer att vara med dig för evigt.

Incentive Trip 2021



Köp
Om du vill köpa en plats på resan måste du skicka in en intresseanmälan. När du har lämnat in en 
intresseanmälan kommer vi att bearbeta den. Du hittar fullständig information om kostnaderna nedan, 
inklusive deadline och hur du skickar in nödvändig information.

Tidsfristen för att lämna in dina uppgifter är den 30 april 2021. Tidsfristen för att skicka in din 
betalning är den 7 maj 2021.

Enkelrum per person  674 EUR

Dubbelrum per person 1348 EUR

Om du vill köpa en plats kan du skicka följande information till: euevents@dōTERRA.com

• Fullständigt namn

• E-post

• Wellness-ID

• Antal gäster

• Gästers namn

• Eventuella medföljande barn och deras åldrar*

*Observera att priset för barn är detsamma som priset som anges ovan.

Program
Vi har ett program fullt av aktiviteter som vi ser fram emot att vinnarna ska delta i! Wellness Advocates 
som kvalificerar kan se fram emot att lära sig och upptäcka något nytt varje dag. Lär dig mer om 
hur några av våra populära produkter skapas och hur grunden för dōTERRA bygger på renhet och 
ansvarsfulla inköp.

Programmet omfattar följande:

• Tre nätter på fyrstjärniga Hotel Slovenska Plaza mellan 21 och 24 juni (grupp 1) eller 24 och 27 juni 
2021 (grupp 2)*

• Frukost varje morgon under vistelsen på fyrstjärniga Hotel Slovenska Plaza 

• Grupptransfer till och från Tivat flygplats 

• Alla lokala transporter (inklusive upphämtning och avlämning på flygplatsen i Tivat)

• Välkomstmiddag med tre rätter

• Båtutflykten Upptäck Skadar med picknick 

• Exklusiv rundtur på destilleriet i Albanien

• Båttur till ön Our Lady of the Rocks, följt av ett lugnt besök i Kotor

• Festmiddag på en exklusiv plats (avslöjas vid ett senare tillfälle).

*Winners will be allocated to a group according to their country of residence.



Vanliga frågor och svar
Var anordnas Incentive Trip 2020/finns det ett nytt resmål?

Resan anordnas i Montenegro och Albanien, som ursprungligen planerats. Både 2020- och 
2021-vinnarna kommer att delta i resan.

När kommer evenemanget att äga rum?

Evenemanget delas upp i två resor – båda till samma destination. När den första gruppen av vinnare 
har åkt hem kommer den andra gruppen av vinnare att anlända. Programmet är identiskt för båda 
grupperna.

• Grupp 1: 21 till 24 juni 2021 

• Grupp 2: 24 till 27 juni 2021 

Hur vet jag vilken resa jag ska vara med på?

När du får en inbjudan till evenemanget meddelas du om vilken grupp du ingår i. Grupper delas 
in baserat på ditt bosättningsland. Formella inbjudningar till evenemang kommer att skickas ut till 
vinnarna i april 2021. 

Kan jag begära att få vara med i en viss grupp?

Vi kan ta emot förfrågningar baserat på vilka resedatum som du valt. Observera dock att vi bara 
kan överväga förfrågningar om antalet för den grupp du föredrar inte har nått det maximala antalet 
deltagare. Skicka ett e-postmeddelande till euevents@dōTERRA.com om du vill fråga om gruppbyte.

Hur tar jag reda på hur många poäng jag har fått hittills?

Poängtavlan för 2020 visar de 100 ledande deltagarna och kan nås här. Poäng uppdateras varje vecka 
online så att du kan se de ledande 100 deltagarna på poängtavlan för 2021.

Jag har kvalificerat för Incentive Trip 2020 och 2021, kan jag åka två gånger?

Du kan ta med dig en gäst på resan under dina tilldelade datum.

Jag ville köpa en plats på Incentive Trip 2020. Måste jag skicka in min intresseanmälan för 
resan 2021 igen?

Om du e-postade en intresseanmälan om att köpa en plats på resan 2020 kommer du fortfarande att 
övervägas. Observera att det finns ett begränsat antal platser att köpa. Vi kommer att kontakta dig 
senast den 30 april 2021 för att meddela dig om din begäran om köp har beviljats. 

Kan jag fortfarande anmäla intresse för att köpa en plats på resan 2021?

Du kan informera oss om att du vill köpa en plats genom att kontakta evenemangsteamet fram 
till den 30 april 2021 på den här e-postadressen euevents@dōTERRA.com. Mer information om 
köpalternativet finns här. 



Destilleri och inköp
Cō-Impact Sourcing™ – social inverkan: Albanien

Enligt Världsbanken har Albanien under de senaste trettio åren förvandlats från ett av de fattigaste 
länderna i Europa till ett övre medelinkomstland. Även om detta är uppmuntrande och visar på 
tillväxt och vitalisering, har den ekonomiska tillväxten i Albanien inte fördelats lika i hela landet. 
Landsbygdsområdena ligger fortfarande efter tätorterna och sårbara grupper har fortfarande inte 
tillräcklig tillgång till hälsovård, utbildning, social omsorg och skydd av barn (UNICEF, Albaniens 
årsrapport 2018).

Världsbanken har fastställt att tillträde till regionala och globala marknader, tillsammans med export 
och diversifiering av marknaden, kan leda till en rättvis ekonomisk tillväxt i hela landet. Det är här som 
dōTERRAs inköpsstrategi och essentiella oljeproduktion i Albaniens landsbygdsområden blir värdefull.

Inköp av den essentiella Helichrysum-oljan

På grund av Albaniens långa, torra somrar, Medelhavsklimat och bördiga mark växer Helichrysum 
bra på kullarna nära Tirana, Albaniens huvudstad, och Koplik, nära sjön Shkoder i norra Albanien. 
Helichrysum är en värdefull växt. Den ger odlarna högre vinstmarginal än traditionella grödor. Förutom 
Helichrysum köper dōTERRA även in essentiella oljor av lagerblad, enbär och vitex från Albanien, vilket 
bidrar till att skapa och bevara arbetstillfällen i dessa landsbygdsområden.

Vår destillationspartner i Albanien erbjuder odlarna fleråriga avtal – något som inte är vanligt i 
Albanien. Vanligtvis hoppas odlarna på att få ett rimligt pris för sina grödor i slutet av säsongen, men 
det är osäkert. En köpare kan tillämpa ”rabatter” på det slutliga försäljningspriset efter avdrag för 
okända kostnader, som transport eller kvalitetskontroller i sista minuten.

Odlare som har kontrakt med dōTERRAs partner vet vilket pris de kommer att få för sina råvaror från 
första början – det finns inga otrevliga överraskningar. De kontrakt på tre till fem år som vår partner 
erbjuder odlarna absorberar prisfluktuationer vilket gör att odlarna kan planera för framtiden. Dessa 
rättvisa och tillförlitliga metoder innebär att antalet jordbrukare som odlar Helichrysum åt vår partner 
i Albanien har ökat från 15 stycken 2015 till över 340 under 2019 och de flesta av dessa kontrakterade 
odlare är kvinnor.

Arbete för att förbättra hälsa och hygien 

Förutom att erbjuda avtal åt odlare på landsbygden i Albanien bidrar dōTERRA Healing Hands 
Foundation® till att förbättra toaletterna i skolorna på landsbygden. De flesta landsbygdsskolor i 
Albanien saknar toaletter inomhus och de som har det har sällan tillräckligt med toaletter, rinnande 
vatten eller separata toaletter för pojkar och flickor. Utan ordentliga toaletter hoppar många elever, 
särskilt flickor, av skolan, vilket bidrar till att förstärka den befintliga utbildningsklyftan mellan könen. 
dōTERRA Healing Hands Foundation® har donerat pengar för total renovering av skoltoaletterna 
i tre jordbrukssamhällen i Albanien, vilket redan har ökat skolnärvaron för flickorna. Vi fortsätter 
att identifiera nya samhällsprojekt som dōTERRA Healing Hands kan finansiera i dessa Co-Impact 
Sourcing-samhällen.

Genom att köpa Helichrysum från Albanien stöder dōTERRA etiska inköpsmetoder som ger 
jordbrukarna en rättvis och stabil inkomst. Från fleråriga avtal till renoveringar av skoltoaletter, 
dōTERRA har åtagit sig att förbättra de förhållanden under vilka jordbrukarna och deras familjer 
arbetar och lever.



Helichrysum är dyrbart. Helichrysum är en värdefull växt eftersom det bara är de vildväxande 
blommorna i bergen som ger den väldoftande essentiella oljan som vi alla älskar. Nu kan du vara 
med andra Wellness Advocates på vår Incentive Trip 2021 och besöka Albanien och Montenegro där 
Helichrysum skördas. Skapa livslånga vänskapsband och res till ett härligt destilleri där du får lära 
dig hur oljan utvinns. Du kommer tillbaka med ovärderliga kunskaper och har dessutom varit med 
om att skörda Helichrysum. Det är dags att sträva efter renhet. 

Kvalifikationsperiod 1 oktober 2020 – 31 mars 2021

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

Priser
Tjäna minst 100 poäng och var bland de 100 ledande europeiska medlemmarna den 31 mars 2021 om 
du vill följa med på en spännande inköpsresa till Montenegro och Albanien.

Priser Information och kvalifikationer 

Toppris

1 konto som kvalificerat med 100+ poäng = 

För upp till två personer: hotellboende och resekostnader*, flygbiljetter, 
uppgradering till premiumrum, produktpaket nivå 5 och middag med 

marknadsledare

1:a pris

2 till 3 konton som kvalificerat med 100+ poäng = 

För upp till två personer: hotellboende och resekostnader*, kredit för 
flygbiljetter upp till 250 euro per person, uppgradering av rum och 

produktpaket nivå 5

2:a pris
4 till 9 konton som kvalificerat med 100+ poäng = 

För upp till två personer: hotellboende och resekostnader*, kredit för 
flygbiljett upp till 150 euro per person och produktpaket nivå 4

3:a pris
10 till 50 konton som kvalificerat med 100+ poäng = 

För upp till två personer: Kredit för flygbiljett upp till 100 euro per 
person, hotellboende och resekostnader* och produktpaket nivå 3

4:a pris
51 till 70 konton som kvalificerat med 100+ poäng = 

För upp till två personer: hotellboende och resekostnader* och 
produktpaket nivå 2

5:a pris
71 till 100 konton som kvalificerat med 100+ poäng = 

För upp till två personer: hotellboende och resekostnader* och 
produktpaket nivå 1

*resekostnader = destilleribesök, transfer till och från flygplatsen, välkomstmiddag, galamiddag, frukost



Kvalifikationer
• Enrollare måste ha en aktiv LRP på 100 PV varje månad för att få poäng.

• Enrollare tjänar mellan 2 och 3 poäng med en LRP-minimibeställning på 100 PV när en ny  
medlem registreras.

• Enrollaren tjänar ytterligare poäng efter enrollningsmånaden om den som enrollats lägger in en 
LRP-beställning på 100 PV + under månad 2, 3 och 4. 

Enrollning
Enrolment Order Points Received
100 – 199 PV 2
200 PV + 3

LRP

LRP-månad Intjänade poäng
1 2
2 3
3 4

Villkor
• Kvalificerande personer måste ha en månatlig LRP-beställning på 100 PV under 

kvalificeringsperioden.

• Poäng samlas in för globala enrollningar.

• Incitamentskampanjen börjar 1 oktober 2020, 12:00 (GMT) och avslutas 31 mars 2021, 23:59 (GMT).

• Rankningarna uppdateras varje vecka av dōTERRA Europe med början i november 2020.

• De lyckliga vinnarna kommer att meddelas via e-post den 15 april 2021.

• Vinnarna måste bekräfta priset inom 10 kalenderdagar från det att e-postmeddelandet har tagits 
emot för att kunna utnyttja priset.

• Vinnarna måste själva sköta om och betala för eventuella uppgraderingar eller ändringar av den 
ursprungliga bokningen.

• Priset kan inte överföras och har inget kontantvärde utan måste tas emot så som det utdelas.

• Öppet för alla Wellness Advocates som är registrerade i Europa.

• Alla dōTERRA Wellness Advocates måste vara aktiva och följa dōTERRA Wellness Advocate-villkoren 
(avtalet) och policyhandboken under incitamentsperioden för att kvalificera och få belöningen.

• dōTERRA förbehåller sig rätten att granska, justera eller neka volym, kompensation, erkännande 
eller andra belöningar som uppnås under eller som ett resultat av incitamentet för att säkerställa att 
syftet med incitamentet uppnås. Wellness Advocates kan omedelbart diskvalificeras om dōTERRA 
efter eget gottfinnande fastställer att ändringar, fusk, efterlevnadsproblem eller bonusköp har skett.

• dōTERRA förbehåller sig rätten att när som helst diskvalificera Wellness Advocates som bryter  
mot villkoren.

• Om du vill köpa en plats på vår Incentive Trip kan du e-posta till euevents@dōTERRA.com



Vanliga frågor och svar
När infaller kvalifikationsperioden?

Incitamentskampanjen börjar 1 oktober 2020, 12:00 (GMT) och avslutas 31 mars 2021, 23:59 (GMT).

Hur tjänar jag 100 poäng för att kvalificera för Incentive Trip?

• Enrollare måste ha en aktiv LRP på 100 PV varje månad för att få poäng.

• Enrollare tjänar mellan 2 och 3 poäng med en LRP-minimibeställning på 100 PV när en ny  
medlem registreras.

• Enrollaren tjänar ytterligare poäng efter enrollningsmånaden om den som enrollats lägger in en 
LRP-beställning på 100 PV + under månad 2, 3 och 4.

Enrollning
Enrolment Order Intjänade poäng
100 – 199 PV 2
200 PV + 3

LRP

Enrollningsbeställning Points Received
1 2
2 3
3 4

Exempel:
När en ny medlem går med och beställer ett kit med ett värde över 100 PV via Loyalty Reward 
Programme (LRP), kommer enrollaren att få 2 poäng.

Om den nya medlemmen beställer fler produkter i kommande LRP-beställningar värda över 100 PV 
under vilken månad som helst inom kvalificeringsperioden (1 oktober 2020 till 31 mars 2021) kommer 
enrollaren att få poäng. Det behöver inte vara på varandra följande månader. 

När är resan?

Evenemanget delas upp i två resor – båda till samma destination. När den första gruppen av vinnare 
har åkt hem kommer den andra gruppen av vinnare att anlända. Programmet är identiskt för båda 
grupperna.

• Grupp 1: 21 till 24 juni 2021 

• Grupp 2: 24 till 27 juni 2021 

Hur ofta kommer rankningarna att uppdateras online?
Rankningarna uppdateras varje vecka av dōTERRA Europe med början i november 2020.

Kan jag överföra mitt pris till ett annat konto?
Nej, om du har fått en plats på Incentive Trip men inte kan delta, kan du inte överföra ditt pris till ett 
annat konto.

Kan jag få priset i kontanter eller kan jag skjuta upp resan?
Nej, prisresan kan inte betalas ut i pengar eller skjutas upp till nästa års Incentive Trip.



dōTERRA Europe Incentive Trip – vanliga frågor
Kommer evenemanget att skjutas upp eller ställas in?

Incentive Trip kommer inte att anordnas 2020 utan skjuts upp till nästa år. Det har varit ett svårt beslut 
att fatta, men dōTERRA-familjens hälsa och säkerhet är vår främsta prioritering.

Kommer mina kvalifikationer fortfarande att räknas nästa år?

Vi vet att ni har arbetat hårt för att kvalificera för Incentive Trip och det kommer vi att erkänna. Om 
du har kvalificerat för resan inom kvalificeringsperioden kommer du fortfarande att kunna delta i resan 
nästa år.

Hur länge skjuts resan upp?

Vi håller på att planera om Incentive Trip. Mer information, inklusive nya datum för evenemanget och 
uppdateringar om resan, kommer att publiceras på vår webbplats så snart som möjligt.

Kommer destinationen att ändras?

Programmet och destinationen förblir oförändrade. Evenemanget kommer fortfarande att äga rum i 
Montenegro och Albanien. 

Hur vet jag om jag officiellt har kvalificerat mig för resan?

Aktuella poäng kommer fortfarande att visas på vår webbplats så att du kan se var du hamnar  
på poängtavlan. 

Vad händer om jag inte kan vara med på de nya resdatumen nästa år – kommer jag att få 
någon form av kompensation?

Tyvärr finns det ingen form av kompensation. Resan kan inte överföras till motsvarande poäng eller 
pengar. Vi kommer att meddela nya datum med gott om varsel så att du har tillräckligt med tid att 
planera nästa års resa.

Kommer jag fortfarande att få min inbjudan till resan i år?

Formella inbjudningar kommer att sändas ut under det kommande året, i april 2021. 
Registreringslänken kommer att finnas i inbjudan. Du kan dina uppgifter för att registrera dig för resan.

Jag ville köpa en plats på Incentive Trip, måste jag skicka in en intresseanmälan igen?

Om du skickade ett e-postmeddelande till oss om att köpa en plats på resan kommer din ansökan 
fortfarande att behandlas. Observera att det finns ett begränsat antal platser som kan köpas. Vi 
kommer att kontakta dig i april nästa år med information om ditt köp har bekräftats. 

Kan jag fortfarande anmäla intresse om att köpa en plats på resan?

Om du vill anmäla intresse om att köpa en plats kan du kontakta evenemangsteamet fram till april 
nästa år via den här e-postadressen euevents@dōTERRA.com. Mer information om köpalternativet 
finns i e-postmeddelandena. 



Kommer dōTERRA att ersätta mina flygkostnader?

dōTERRA kan inte erbjuda återbetalning för resor som har köpts. Beslutet har fattats mot bakgrund av 
följande: Innan evenemanget sköts upp hade inbjudningarna till evenemanget ännu inte skickats ut till 
vinnarna och kvalificeringsperioden hade inte löpt ut. De som har köpt en resa uppmanas att kontakta 
flygbolaget så snart som möjligt för att lösa frågan.

Varför har inte dōTERRA meddelat detta tidigare?

Vi har övervakat situationen noga. Hotet från coronaviruset har dock ökat avsevärt, till en nivå där det 
innebär en avsevärd risk för alla deltagare. Även om evenemanget ligger några månader i framtiden 
anser vi att det ligger i våra Wellness Advocates, deltagarnas och personalens intresse att ställa in 
evenemanget. Det hjälper för att minska riskerna så mycket som möjligt. Vi uppskattar er förståelse 
och ert stöd i denna fråga.

Har regeringen tvingat dōTERRA att ställa in evenemanget?

Nej, ingen regering har inte tvingat dōTERRA att ställa in evenemanget. Beslutet har fattats på grund 
av vår skyldighet att ansvara för och ta hand om våra Wellness Advocates, deltagare och personal.


