
Idővonalak

Minősítési időszak
2022. november 1. - 2023. január 31.

Jelentkezések fogadása 
2023. január 16. - 2023. február 15.

 
Felkészülési időszak  

2023. február 16. és 2023. február 28.
 

A szezon dátumai 
2023. március 1. és 2023. május 31.

Minősítések

Teljesítse az alábbi követelményeket  
egy hónap alatt a minősítési időszakban.

 
• Érje el a Premier–Platinum szintet. 
• Léptessen be személyesen két új tagot az 

európai/izraeli piacon belül (akár Wellness 
Tanácsadóként, akár Törzsvásárlóként), 
legalább egy egyszeri 100 PV értékű 
belépőrendeléssel egybekötve.

• Biztosítson legalább egy (de legfeljebb 
három) olyan felsővonalbeli vezetőt, aki 
hajlandó szponzorálni Önt a Diamond  
Club során.

• Küldje be jelentkezését a jelentkezési 
időszakban.

Havi követelmények

1. Teljesítse a minősítéshez szükséges 
számú beléptetést, amelyek közül 
kettőnek személyes beléptetésnek 
kell lennie.

1. hónap    10  
2. hónap    14  
3. hónap    18   

2. Tartson legalább 4 oktatást havonta.
 

*A csapaton kívüli beléptetések nem minősülnek a 

minősítéshez szükséges beléptetésnek.

Minősítési jutalék

Azok a résztvevők, akik teljesítik a havi 
követelményeket, jutalékban részesülnek:

1. hónap: 300 EUR/255 GBP + 50 termékpont

2. hónap: 400 EUR/340 GBP + 100 termékpont

3. hónap: 500 EUR/425 GBP + 150 termékpont 

A jutalék kifizetése havonta történik az 
összes minősített résztvevőnek, célja 

pedig a Diamond Clubban való részvétel 
költségeinek fedezése.
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A Diamond Club program célja segíteni a Wellness Tanácsadókat csapataik építésében és a szintlépésben.  
Ezzel az egyedülálló lehetőséggel a Wellness Tanácsadók egy adott időszakon belül bővíthetik csapatukat,  

egyúttal megismerhetnek új embereket, kapcsolatokat építhetnek, és megerősíthetik dōTERRA szervezetüket.

2023 tavasz



Promóciók

A Diamond Club résztvevői különleges hozzáférést kapnak a promóciós ajánlatokhoz. Azok az új 
tagok, akiket Diamond Club-résztvevő léptet be, az alábbi promóciós ajánlatokkal élhetnek: 

A belépő tagok 25 termékpontot kapnak az első két, legalább 100 PV értékű LRP-rendelésükért,  
amelyet a belépőrendelésük utáni egymást követő hónapokban adnak le.
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Pontok

A pontokat a Diamond Club résztvevői kapják beléptetések, LRP-rendelések és szintlépések után. 
A szezon végén a legtöbb pontot összegyűjtők díjakat nyernek. A pontok a következőképpen 
alakulnak:

100–199 PV értékű belépőmegrendelés = 2 pont 

200–399 PV értékű belépőmegrendelés = 3 pont

400+ PV értékű belépőmegrendelés = 4 pont  

100+ PV értékű, csapaton kívüli belépőmegrendelés = 1 pont

100+ PV LRP rendelés DC-belépők részéről = 3 pont

Silver–Diamond szintlépés = 50 pont 

Belépőmegrendelés PV értéke Promóciós ajánlat

<99 PV Nincs promóciós ajánlat

100–199 PV 15 ml Vadnarancs

200–399 PV 15 ml Vadnarancs + 15 ml Copaiba

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

Díjak

A programot elvégző 80 legjobb és legtöbb pontot összegyűjtő személy részt vehet a dōTERRA 
beszerzési utazásán 2023. A 10 legjobb eredményt elérő személy egy vendéget is magával hozhat 
az útra.

Eredményjutalék  

Minden hónapban az egyes szinteken a legtöbb pontot elérő  
résztvevő* pénzbeli díjazásban részesül. 

1. helyezett: 500 EUR/435 GBP 

2. és 3. helyezett: 250 EUR/220 GBP

4–10. helyezett: 150 EUR/130 GBP

 

Egy dōTERRA márkájú ajándékot kapnak a Diamond Club szezonjában szintet lépők. 

* A Gold és Platinum szintet elérőket egy csoportba soroljuk az elismerés tekintetében.

Szponzorok

A szponzor egy olyan Wellness Tanácsadó, aki a doTERRA partnereként  
segít a résztvevőknek sikereket elérni a Diamond Club 
során, és pénzügyileg is hozzájárul a havi jutalékaikhoz. 

Minden résztvevőnek legfeljebb három szponzora lehet, 
de legalább egy szükséges a részvételhez. Ha a résztvevő 
jogosult lesz a havi jutalékra, a dōTERRA állja a költség 
50%-át, a Szponzorok pedig egyenlően megosztják egymás 
között a fennmaradó költség 50%-át.
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Vegye fel a kapcsolatot a Diamond Club csapattal a 
következő címen: europediamondclub@doterra.com.

A részleteket elolvashatja, ha ellátogat a  
https://www.doterra.com/ME/hu_ME/diamond-club oldalra.


