
Tijdlijn

Kwalificatieperiode
1 november 2022 - 31 januari 2023

Aanmeldingen geaccepteerd 
16 januari 2023 - 15 februari 2023

 
Voorbereidingsperiode  

16 februari 2023 - 28 februari 2023
 

Data seizoen 
1 maart 2023 - 31 mei 2023

Kwalificaties

Voldoe aan de volgende vereisten  
in één enkele maand tijdens de  

kwalificatieperiode.
 

• Kwalificeer je als Premier - Platinum
• Schrijf persoonlijk twee nieuwe leden in 

op de Europese of Israëlische markt (als 
Wellness Advocate of Wholesale Customer) 
met een enkele inschrijvingsbestelling van 
100 PV of meer.

• Zorg voor minstens één upline Leider die 
bereid is je te sponsoren tijdens de Diamond 
Club, je mag tot drie sponsors hebben.

• Meld je aan binnen de aanmeldperiode

Maandelijkse vereisten

1. Het vereiste aantal in aanmerking 
komende inschrijvingen behalen, 
waarvan twee persoonlijke 
inschrijvingen*.

Maand 1    10  
Maand 2    14  
Maand 3    18  

2. Houd ten minste 4 lessen per maand
 

*Inschrijvingen buiten het team tellen niet mee als 

kwalificerende inschrijvingen.

Kwalificatiebonus

Deelnemers die aan de maandelijkse 
vereisten voldoen, ontvangen een bonus:

Maand 1 € 300 / £ 255 + 50 productpunten
Maand 2 € 400 / £ 340 + 100 productpunten
Maand 3 € 500 / £ 425 + 150 productpunten

Deze bonus wordt maandelijks uitbetaald 
aan alle gekwalificeerde deelnemers en 
is bedoeld om de kosten van deelname 
aan de Diamond Club te helpen dekken.
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Diamond Club is een programma dat ontworpen is om Wellness Advocates te helpen hun teams op te bouwen en in rang te stijgen.  
Deze unieke kans helpt een Wellness Advocate om zijn of haar team te laten groeien in een vast tijdsbestek,  

terwijl je mensen kunt ontmoeten, relaties kan opbouwen en je dōTERRA organisatie kan versterken.

Voorjaar 2023



Acties

Deelnemers aan de Diamond Club krijgen speciale toegang tot acties. Nieuwe leden die zich in-
schrijven op bij een deelnemer aan de Diamond Club, krijgen de volgende acties: 

Nieuw ingeschreven leden ontvangen 25 productpunten voor de eerste twee LRP bestellingen van 
100 PV of meer die zij plaatsen in opeenvolgende maanden na hun inschrijvingsbestelling.
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Punten

Deelnemers aan de Diamond Club krijgen punten voor inschrijvingen, LRP-bestellingen en 
stijgingen in rang. Aan het eind van het seizoen winnen degenen met de meeste cumulatieve 
punten prijzen! Punten worden als volgt toegekend:

100 - 199 PV inschrijvingsbestelling = 2 punten 

200 - 399 PV inschrijvingsbestelling = 3 punten

400+ PV inschrijvingsbestelling = 4 punten  

100+ PV buiten team inschrijvingsbestelling = 1 punt

100+ PV LRP-bestelling van DC ingeschrevene = 3 punten

Silver - Diamond Stijging in rang = 50 punten 

Inschrijfbestelling PV Actie

<99 PV Geen acties

100 – 199 PV 15 ml Wild Orange

200 – 399 PV 15 ml Wild Orange + 15 ml Copaiba

400+ PV 15 ml Copaiba  + 15 ml dōTERRA Adaptiv™

Beloningen & prijzen

De beste 80 eindkandidaten met de meeste cumulatieve punten komen in aanmerking voor een 
dōTERRA Sourcing trip in 2023. De Top 10 winnaars mogen één gast meebrengen.

Prestatiebonus 

Elke maand ontvangt de deelnemer die in elke rang* de meeste punten verzamelt, een geldprijs. 

1e plaats wint €500 / £435 

2e - 3e plaats wint €250/ £220

4e - 10e plaats wint €150/£130

 

Een geschenk van het merk dōTERRA zal worden uitgereikt voor stijging in rang tijdens het Diamond 
Club seizoen.  

*Leden die de rang van Gold en Platinum behalen worden met het oog op deze erkenning als één groep beschouwd

Sponsors

Een Sponsor is een Wellness Advocaat die samenwerkt met dōTERRA  
om deelnemers te helpen succesvol te zijn in de Diamond 
Club en draagt financieel bij aan de maandelijkse bonus. 

Elke deelnemer kan maximaal drie Sponsors hebben, maar 
er is er minstens één nodig om deel te nemen. Als een 
deelnemer in aanmerking komt voor de maandelijkse bonus, 
zal dōTERRA 50% van de kosten dekken en de Sponsors zullen 
de resterende 50% van de kosten dekken, gelijkelijk verdeeld 
tussen hen.
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Neem contact op met het Diamond Club team via 
europediamondclub@doterra.com

Ga voor alle details naar 
https://www.doterra.com/ME/nl_ME/diamond-club


