Országokra vonatkozó Alapítói Klub (Founders’ Club) irányelvek
A dōTERRA Alapítói Klubprogram célja azonosítani és jutalmazni azokat a Független Terméktanácsadó vezetőket, akik
kulcsszerepet játszanak a régió megnyitásában és folyamatos növekedésében, valamint azokat, akik behatóan folytatják a
régió fejlesztését.
Az alábbi irányelvek érvényesek az országokra és az országok kombinációira vonatkozó Alapítói Klubra:
1. Ha az IPC az adott országban vagy ország-kombinációban 3 egymást követő hónapban teljesíti az összes
kvalifikációt, akkor minősülő alapítónak tekinthető. A Gold rangra minősült alapítónak, minden teljesített feltételt
legalább 10 hónapon keresztül fenn kell tartania a naptári év 12 havából, hogy jogosult legyen az Országos Alapítói
Club Bónusz Pool-ra. A Platinum és a Diamond rangok követelménye, hogy a 12 hónapból 9 hónapon keresztül
teljesíteni kell minden követelményt. Kérjük, olvassa el az Alapítói Klub Irányelveit, ahol konkrét példákat találhat a
3 egymást követő hónap követelményeinek teljesítésére és annak naptári éven belüli időbeosztására vonatkozóan.
2. A GOLD RANK KÖVETELMÉNYE (lásd az alábbi táblázatot ország / ország kombinációk szerint) Az alapítói
minősítéshez az IPC- nek el kell érnie az arany rangot. Ekkor is legalább 3 személyesen regisztrált Premier lábbal kell
rendelkeznie a dōTERRA európai piac országaiban/ ország kombinációban, amelynek nagysága meghaladja az
5000 OV-t minden láb alatt. A Független Terméktanácsadóknak más lábaik is lehetnek, amelyek aranyként
minősítik őket, de kötelezően 3 olyan Premier lábbal kell rendelkezniük, amelyeket személyesen regisztráltak a
dōTERRA európai piac országaiban/ ország kombinációban, ésszervezeti volumenük meghaladja az 5000 OV-t
minden láb alatt, hogy jogosult legyen.
3. A PLATINUM RANG KÖVETELMÉNYEK (lásd az alábbi táblázatot ország / ország kombinációk szerint) Az IPCnek el kell érnie a Platinum rangot az alapítói minősítésre. Ekkor is legalább 3 személyesen regisztrált Silver lábbal
kell rendelkeznie a dōTERRA európai piac országaiban/ ország kombinációban, amelynek nagysága meghaladja az
9000 OV- t minden láb alatt. A Független Terméktanácsadóknak más lábaik is lehetnek, amelyek platinum rangra
minősítik őket, de kötelezően 3 olyan Premier lábbal kell rendelkezniük, amelyeket személyesen regisztráltak a
dōTERRA európai piac országaiban/ ország kombinációban, és szervezeti volumenük meghaladja a 9000 OV- t
minden láb alatt, hogy jogosult legyen.
4. DIAMOND RANG KÖVETELMÉNYEK (lásd az alábbi táblázatot ország / ország kombinációk szerint) Az IPC- nek
el kell érnie a gyémánt rangot az alapítói minősítésre. Ekkor is legalább 4 személyesen regisztrált Silver lábbal kell
rendelkeznie a dōTERRA európai piac országaiban/ ország kombinációban, amelynek nagysága meghaladja az
9000 OV- t minden láb alatt. A Független Terméktanácsadóknak más lábaik is lehetnek, amelyek gyémánt rangra
minősítik őket, de kötelezően 4 olyan lábbal kell rendelkezniük, amelyeket személyesen regisztráltak a dōTERRA
európai piac országaiban/ ország kombinációban, és szervezeti volumenük meghaladja a 9000 OV-t minden láb
alatt, hogy jogosult legyen.
5. Az alapítók az Ország / Kombinációs Alapító Klubegyesület egy (részéből) hányadából részesülnek. A pool a
minősített naptári év teljes jutalékot képző volumenének 0,5%-át teszi ki, amely az Alapítói pozíciók száma között
oszlik meg. Lásd az alábbi táblázatot.
6. Miután minden egyes országban / ország kombinációban betöltöttük az alapítói pozíciókat, az alapítói klub lezárul
az adott területre. Az országonkénti / ország-kombinációnkénti pozíciók számát lásd az alábbi táblázatban)
7. Meg kell határozni a Global Access Countries (GAC) alapítói klub kezdési időpontját.
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Ország/-ország
kombináció
Litvánia
Észtország
Lettország
Bulgária
Moldova (GAC)
Románia
Görögország
Ciprus
Málta
Cseh Köztársaság
Szlovákia
Magyarország
Bosznia és Hercegovina (GAC)
Horvátország
Szlovénia
Lengyelország
Macedónia (GAC)
Albánia (GAC)
Koszovó (GAC)
Montenegró (GAC)
Szerbia (GAC)
Törökország (GAC)
Izrael
Ausztria
Belgium
Luxemburg
Svájc
Liechtenstein
Franciaország
Andorra
Monaco
Németország
Írország
Olaszország
Hollandia
Izland
Dánia
Finnország
Norvégia
Svédország
Portugália
Spanyolország
Egyesült Királyság
Belarus
Armenia
Georgia (GAC)
Israel
Kazakhstan (GAC)
Russia (GAC)
Tajikistan (GAC)
Azerbaijan
Kyrgyzstan (GAC)
Turkmenistan (GAC)
Uzbekistan (GAC)
Ukraine (GAC)

Alapító Országok és ország
kombinációk pozícióinak száma
5

Ország rang követelmények

Megnyitásának időpontja

Gold

2017 június 1

10

Gold

2017 szeptember 1

7

Gold

2017 június 1

10

Platinum

2017 június 1

5
5

Gold
Platinum

2017 június 1
2017 szeptember 1

10
7

Gold
Gold

2017 június 1
tbd* (döntés alatt)

15
5
5
7

Gold
Gold
Diamond
Gold

tbd* (döntés alatt)
2017 június 1
2017 június 1
2017 június 1

5

Diamond

2017 június 1

15

Gold

2017 június 1

17
5
15
7
10

Diamond
Platinum
Gold
Diamond
Platinum

2017 június 1
2017 június 1
2017 június 1
2017 június 1
2017 június 1

5
10
15
5
7

Gold
Gold
Diamond
Gold
Gold

2017 június 1
2017 június 1
2017 június 1
TBD
TBD

5
7
20
15

Gold
Gold
Gold
Gold

1-Jun-17
TBD
TBD
TBD

10

Gold

TBD
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ALAPÍTÓ KLUB SZABÁLYOK
•

A dōTERRA bármely piacra előírhat ésszerű vagy szükséges egyéb alapítói klub követelményeket, ezek lehetnek
teljesítménykövetelmények, mint a 3-as erő bónusz teljesítésének elérése vagy például előírhatja, hogy az alapító
aktivitást mutasson az adott országban / ország kombinációban. Az "aktivitás" az alábbi területeket érintő specifikus
követelményekkel határozható meg, például: az országban-országkombinációkban való mentorálás, új tag személyes
regisztrálása, képzésekre való ösztönzése, rendezvények, találkozók szervezése a piacon, vagy a rendezvényeken
való részvétel.

•

Az Alapítónak olyan személynek kell lennie, aki ténylegesen felépíti a számlát. Azok a pozíciók, amelyeket egy másik
személy vagy rokon épít, nem tekinthetők alapítói pozícióknak.

•

Egyetlen pozíció sem minősül Alapítói pozíciónak, ha a rang a pozíció megvásárlásával (buy-in vagy buy for rank) lett
elérve és nem a szabályoknak megfelelő volumen növekedéssel vagy IPC termékfogyasztással.

•

Egyetlen személynek sem lehet egynél több alapítói pozíciója egy adott országban vagy ország kombinációban. Az
alapítói klub tagsága az egyéni és személyes erőfeszítésre vonatkozik. Az IPC azonban jogosult lehet (minősíthet) egy
(1) alapítói pozíció megtartására minden olyan országban vagy ország-kombinációban, ahol alapítói klub létezik.

•

Mivel egy alapítónak minden naptári év 12 hónapjából 10-et fenn kell tartania az Alapítói Klub Gold rangsorában (a
Platinum és a Diamond rangsorban 9 hónapot a 12-ből), az alábbiak is érvényesek:
1. Az első évre szóló minősítéshez az Alapító pozícióra minősítő 3 egymást követő hónap szintén beszámít
az Alapító pozíció fenntartásához szükséges éves, naptári évre szóló követelményeibe. Ha az első 3 hónap
minősítése október, november és december, akkor az adott személy megszerzi az évre szóló Alapító
Klub bónuszt.
2. Ha az IPC az év első három hónapján kívül minősül alapítónak akkor az év hátralevő részében
minősítenie kell minden egyes hónapban.

•

példa: Ha egy IPC januárban, februárban és márciusban alapítónak minősül, szükség esetén két (2) kegyelmi hónap
állhat fenn a naptári év hátralévő részében.

•

példa: Ha egy IPC júniusban, júliusban és augusztusban minősül alapítónak, akkor az azt követő fennmaradó naptári év
minden egyes havában meg kell valósítani az alapítói képesítést. Ebben az esetben nincs türelmi hónap.

•

Az Alapító Klub pozíciójának fenntartási követelményei minden naptári év elején visszaállnak. A társaság fenntartja
magának a jogot, hogy az Alapítói Klubban bármiféle módosítást végezzen.

•

FOLYAMATOS ELŐREHALADÁSI KÖVETELMÉNYEK: Várhatóan minden egyes Alapító tovább fogja építeni
dōTERRA szervezetét, és segíteni fog másoknak is. A régió bővülésével és fejlődésével együtt hasonló fejlődést és
növekedést várunk el a piac Alapító Klubjának tagjaitól is. Ezért a folyamatos előrehaladási követelményeket
bejelentheti és alkalmazhatja az alapítói klubra bármely ország vagy ország kombinációban. Az alapítói klub igényei
országonként eltérőek lehetnek. Ha a folyamatos előrehaladási követelményeket egy ország / ország kombinációban
jelentik be, az adott ország / ország kombináció alapító klubjának tagjai elvárják, hogy megfeleljenek ezeknek a
követelményeknek, hogy fenntartsák a jövőbeni tagságot az adott terület alapítói klubjában.
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