Gyors Összehasonlítási Útmutató
Nagykereskedelmi Ügyfél és IPC
NAGYKERESKEDELMI
ÜGYFÉL

FÜGGETLEN
TERMÉKTANÁCSADÓ (IPC)

Regisztrációs díj

£20/€20 vagy minősítő regisztrációs csomag

£20/€20 vagy minősítő regisztrációs csomag

Tagsági felújítási díj

£15/€15 ingyenes olajjal

£15/€15 ingyenes olajjal

Kedvezményes ár

A kiskereskedelmi árnál 25% - kal alacsonyabb ár

A kiskereskedelmi árnál 25% - kal alacsonyabb ár

Hűség jutalompontok (LRP)

Igen

Igen

Gyorspálya program Fast Track

Igen

Igen

Szállítási jutalompontok
Termék-promócióra
való jogosultság

Igen

Igen

Igen

Igen

A kezdő regisztráció promócióra
való jogosultság (pl. a 150 PV-s
regisztráció után egy ingyenes
Cheer és Motivate)

Igen

Igen

Jogosult a regisztrációs promóció Nem
de a Nagykereskedelmi Ügyfél regisztráció
részvételében (pl. jázmin és
minősíti a felső vonalat regisztrációs promóciókra
rózsa), utazásra való ösztönző
program (Incentive Trip, stb.)

Igen

Személyes weboldal

Nincs

Igen

Bónuszok és kompenzálás

Nincs – nem lehet alsó vonal, nem építhet

Igen

Fölső vonal (Upline)

A szponzor és az enroller két különböző személy
is lehet

A szponzor és az enroller két különböző személy
is lehet

Új tagot regisztráló személy
szervezeten belüli mozgatási
lehetősége (Enroller Moves)

A regisztrációt követő első14 napos
A regisztrációt követő első14 napos
szponzorváltoztatási, mozgatási lehetőség az új
szponzorváltoztatási, mozgatási lehetőség az új
tagot regisztráló (enroller) személy számára. További tagot regisztráló személy (enroller) számára.
14 nap, ha a regisztrációt követő 90 nap után a
tagság Nagykereskedelmi Ügyfélről Független
Terméktanácsadóra változott.

Inaktív számlamozgatás
(Inactive Account Moves)

Kérvényezheti a saját áthelyezését 6 hónapos
inaktivitás után (0 PV)

Kérvényezheti a saját áthelyezését 6 hónapos
inaktivitás után (0 PV)

A új tagot regisztráló (enroller)
pozíciójának elajándékozása

Az új tagot regisztráló (enroller) pozíciójának
elajándékozására a tagság alatt számlánként
egyszer van lehetőség. Ha vissza kívánja állítani az
eredeti enroller pozíciójára, kizárólag a cég
jóváhagyásával van rá lehetőség.

Az új tagot regisztráló (enroller) pozíciójának
elajándékozására a tagság alatt számlánként
egyszer van lehetőség. Ha vissza kívánja állítani az
eredeti enroller pozíciójára, kizárólag a cég
jóváhagyásával van rá lehetőség.

Reprodukált számlák

Nem engedélyezett. Minden személynek/
házaspárnak egyetlen Nagykereskedelmi Ügyfél
VAGY egyetlen Független Terméktanácsadói (IPC)
számlája lehet.

Nem engedélyezett. Minden személynek/
házaspárnak egyetlen Nagykereskedelmi Ügyfél
VAGY egyetlen Független Terméktanácsadói (IPC)
számlája lehet.

Fast Start

Az első 60 nap alatt az enroller fában elszámolt
jutalék

Az első 60 nap alatt az enroller fában elszámolt
jutalék

Unilevel

Az első 60 nap után a szponzor fában elszámolt
jutalék

Az első 60 nap után a szponzor fában elszámolt
jutalék

3-as Erő bónusz

A hűségprogram alatti rendelések (LRP)
minősíthetik a fölső vonalat a 3-as Erő bónuszra

A hűségprogram alatti rendelések (LRP)
minősíthetik a fölső vonalat a 3-as Erő bónuszra

Általános Szerződési Feltételek

Egyszerűsített Nagykereskedelmi Ügyfél
Általános Szerződési Feltételek

Ugyanaz, mint a Független Terméktanácsadó Mai
Általános Szerződési Feltételei

mydoTERRA.com tapasztalat

Vásárlás, üzenetközpont és személyes adatok
(Shop Tab, Message Center and Profile) beállítása

Jelenlegi háttériroda (EVO), hozzáférés az összes
tartalomhoz

