
AZ ORSZÁGSPECIFIKUS FOUNDERS CLUB SZABÁLYZATA

A dōTERRA Founders Club programjának célja azoknak a Wellness Tanácsadó-vezetőknek az azonosítása 
és jutalmazása, akik kulcsszerepet játszanak egy adott régió fenntartható megnyitásában, fejlesztésében és 
egyenletes növekedésében.

A dōTERRA EMEA-térségének országaiban és országcsoportjaiban működő Founders Clubra vonatkozóan 
az alábbi szabályok vannak érvényben:

• Ha egy Wellness Tanácsadó három egymást követő hónapon át teljesít minden megszabott feltételt, 
akkor minősített Founder pozíciót érdemel ki az adott országban vagy országcsoportban. Minősített 
Founderként a naptári év 12 hónapjából 10 alatt folyamatosan eleget kell tennie a Gold szint valamennyi 
követelményének ahhoz, hogy jogosulttá válhasson az országspecifikus Founders Club jutalékalapjából 
való részesedésre. A Platinum és a Diamond szint követelményeinek 12 hónapból 9 hónapon át kell 
megfelelni. Az ugyanazon naptári éven belüli három egymást követő hónap követelményének időbeli 
teljesítésével kapcsolatos konkrét példákért tekintse át a Founders Club lentiekben ismertetett 
irányelveit.

• A GOLD SZINT KÖVETELMÉNYEI (lásd az országokat és országcsoportokat összesítő lenti táblázatban) 
A Founder minősítés megszerzéséhez a Wellness Tanácsadónak el kell érnie a Gold szintet, és legalább 
három Premier szintű tagot kell az adott országban vagy országcsoportban személyesen beléptetnie, 
meghaladva a tagonkénti 5000 OV szervezeti forgalmat. A Wellness Tanácsadó további olyan tagokkal 
is rendelkezhet, amelyek hozzásegítik a Gold szint teljesítéséhez, de a minősítés megszerzéséhez közülük 
háromnak az adott országon vagy országcsoporton belül személyesen beléptetett Premier szintű tagnak 
kell lennie, tagonként meghaladva az 5000 OV szervezeti forgalmat. A forgalom ellenőrzésére Executive 
szinten kerül sor. 

• A PLATINUM SZINT KÖVETELMÉNYEI (lásd az országokat és országcsoportokat összesítő lenti táblázatban) 
A Founder minősítés megszerzéséhez a Wellness Tanácsadónak el kell érnie a Platinum szintet, és 
legalább három Silver szintű tagot kell az adott országban vagy országcsoportban személyesen 
beléptetnie, meghaladva a tagonkénti 9000 OV szervezeti forgalmat. A Wellness Tanácsadó további 
olyan tagokkal is rendelkezhet, amelyek hozzásegítik a Platinum szint teljesítéséhez, de a minősítés 
megszerzéséhez közülük háromnak az adott országon vagy országcsoporton belül személyesen 
beléptetett tagnak kell lennie, tagonként meghaladva a 9000 OV szervezeti forgalmat. A forgalom 
ellenőrzésére Elite szinten kerül sor. 

• A DIAMOND SZINT KÖVETELMÉNYEI (lásd az országokat és országcsoportokat összesítő lenti táblázatban) 
A Founder minősítés megszerzéséhez a Wellness Tanácsadónak el kell érnie a Diamond szintet, 
és legalább négy Silver szintű tagot kell az adott országban vagy országcsoportban személyesen 
beléptetnie, meghaladva a tagonkénti 9000 OV szervezeti forgalmat. A Wellness Tanácsadó további 
olyan tagokkal is rendelkezhet, amelyek hozzásegítik a Diamond szint teljesítéséhez, de a minősítés 
megszerzéséhez közülük négynek az adott országon vagy országcsoporton belül személyesen 
beléptetett tagnak kell lennie, tagonként meghaladva a 9000 OV szervezeti forgalmat. A forgalom 
ellenőrzésére Elite szinten kerül sor. 

• Minden Founder egyszeri részesedést kap az adott ország vagy országcsoport Founders Clubjának 
jutalékalapjából. Az alapot a minősítés naptári évében elért teljes jutalékalap 0,5%-a képezi, amely az 
adott számú Founder pozíció között kerül elosztásra. Kérjük, tekintse át a lenti táblázatot.

• Amikor az adott ország vagy országcsoport Founders Clubjában elérhető összes Founder pozíciót 
betöltötték, a Founders Club újabb jelöltek számára már nem lesz elérhető a térségben (lásd a lenti 
táblázatot az országonként és országcsoportonként elérhető pozíciók számáért).



Ország vagy országcsoport Az országban vagy országcsoportban
elérhető Founder pozíciók száma

Országspecifikus 
szintkövetelmény

Megnyitás 
dátuma

Litvánia [LEZÁRVA]
Észtország [LEZÁRVA]
Lettország [LEZÁRVA]

5 Gold 2017. 06. 01.

Bulgária 5 Gold 2023. 01. 01.

Románia [LEZÁRVA] 
Moldova (GAC) [LEZÁRVA] 10 Platinum 2017. 09. 01.

Görögország
Ciprus
Málta

7 Gold 2017. 06. 01.

Csehország
Szlovákia 10 Platinum 2017. 06. 01.

Magyarország [LEZÁRVA] 5 Platinum 2017. 06. 01.

Bosznia-Hercegovina (GAC)
Horvátország
Szlovénia

5 Platinum 2017. 09. 01.

Lengyelország [LEZÁRVA] 10 Gold 2017. 06. 01.

Ausztria [LEZÁRVA] 5 Diamond 2017. 06. 01.

Belgium
Luxemburg 7 Gold 2017. 06. 01.

Svájc
Liechtenstein 5 Diamond 2017. 06. 01.

Franciaország
Andorra
Monaco

15 Gold 2017. 06. 01.

Németország [LEZÁRVA] 17 Diamond 2017. 06. 01.

Írország 5 Gold 2017. 06. 01.

Olaszország [LEZÁRVA] 15 Gold 2017. 06. 01.

Hollandia 7 Platinum 2017. 06. 01.

Izland
Dánia
Finnország
Norvégia
Svédország

10 Platinum 2017. 06. 01.

Portugália [LEZÁRVA] 5 Gold 2017. 06. 01.

Spanyolország 10 Gold 2017. 06. 01.

Egyesült Királyság 10 Platinum 2017. 06. 01.

Izrael [LEZÁRVA] 5 Gold 2017. 06. 01.

Oroszország [LEZÁRVA] 30 Gold 2020. 01. 01.

Dél-Afrika 20 Gold 2019. 10. 01.
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A FOUNDERS CLUB IRÁNYELVEI

• A dōTERRA saját belátása szerint bármikor, bármelyik országra vagy országcsoportra nézve változtathat a Founders 
Club Founder minősítésének megszerzésére vonatkozó követelményeken. Ezek a követelmények lehetnek többek között 
haladásbeli vagy teljesítménybeli követelmények, úgymint a Power of 3 bónusz elérése vagy a Founder adott országban 
vagy országcsoportban teljesítendő tevékenységeit előíró követelmények. A „tevékenység” meghatározása az alábbiakkal 
kapcsolatos követelményekkel pontosítható: az adott országban vagy országcsoportban végzett mentorálás, személyes 
beléptetés és fejlesztés, piaci megbeszélések tartása és eseményeken való részvétel. 

• Founder csak olyan személy lehet, aki a minősítési feltételeknek potenciálisan megfelelő Wellness Tanácsadó fiókjának 
építését ténylegesen végzi. Azok a Wellness Tanácsadói fiókok, amelyeket egy rokon vagy barát épít valaki más nevében, 
nem jogosultak a minősítésre.  

• Egy Wellness Tanácsadói fiók csak abban az esetben jogosult Founder pozícióira, ha a minősítést igazolható forgalom 
alapján szerzi meg. Ha a Wellness Tanácsadó beállított fizetési módját több fiókban is használják, akkor azokat a Wellness 
Tanácsadótól eltérő személyek vásárlásaiként kell igazolni. A kedvezményezettnek igazolnia kell a Wellness Tanácsadó 
részére teljesített visszafizetést. 

• Senki sem tölthet be egynél több Founder pozíciót ugyanazon országon vagy országcsoporton belül. A Founders Club-
tagság az egyéni és személyes erőfeszítések jutalmazását szolgálja. Viszont egyazon Wellness Tanácsadó jogosultságot 
szerezhet akár több különböző olyan ország vagy országcsoport Founder pozíciójának a betöltésére is, ahol a Founders 
Club működik. 

• Mivel a Founder köteles minden naptári év 12 hónapjából 10 alatt folyamatosan fenntartani a Gold szinten megszerzett 
minősítését (12 hónapból 9-en át a Platinum és a Diamond szintek esetében), az alábbiak is érvényben vannak rá nézve: 

• A minősítés első évében a Founder jogosultságát biztosító három egymást követő hónap a Founder egész naptári 
évre vonatkozó, éves kötelezettségeinek a teljesítésébe is beleszámít. Ha a minősítés első három hónapja októberre, 
novemberre és decemberre esik, a Founder már abban az évben jogosultságot szerez a Founders Club jutalékalapjából 
való részesedésre. Szemléltetésül lásd a lenti „Összesen felhasználható kegyelmi hónapok száma” táblázatot.  

 

• A Founder pozíció megtartási követelményeinek teljesítése minden naptári év elején újraindul.  

• FOLYAMATOS FEJLŐDÉSRE VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYEK: Elvárjuk, hogy minden Founder folyamatosan gyarapítsa 
dōTERRA-szervezetét, és másoknak is segítsen ugyanebben. Országuk vagy országcsoportjuk bővülésével és fejlődésével 
együtt a Founders Club tagjaitól is elvárjuk, hogy fejlődjenek és növekedjenek. A fentieknek megfelelően a dōTERRA 
folyamatos fejlődésre vonatkozó követelményeket is bármikor, bármely ország vagy országcsoport Founders Clubjára 
nézve bejelenthet és érvénybe helyezhet. A követelmények országonként vagy országcsoportonként eltérhetnek.  

• A Founder minősítés megszerzésére pályázó Wellness Tanácsadó fiókjának a dōTERRA minden rá vonatkozó előírásának 
meg kell felelnie. Az irányelvek vagy eljárások súlyos megszegéseit és minden etikátlan üzleti magatartást a dōTERRA 
számára kielégítő módon kell orvosolni. A dōTERRA fenntartja magának a jogot, hogy ilyen esetben a Founders Club 
kapcsán járó kifizetéseket saját belátása szerint határozatlan ideig késleltesse vagy elhalassza az egyéb tekintetben minden 
feltételnek megfelelő Founder irányába, amíg a fiókja ismét maradéktalanul eleget nem tesz az előírásoknak.

Jogosultsági szint
A Founder minősítés feltételei teljesülnek*:

márciusra júniusra szeptemberre decemberre

GOLD 2 1 0 0

PLATINUM 3 2 1 0

DIAMOND 3 2 1 0

* A Wellness Tanácsadónak három egymást követő hónapon át el kell érnie az adott szintet a minősítés megszerzéséhez

ÖSSZESEN FELHASZNÁLHATÓ KEGYELMI HÓNAPOK SZÁMA


