
היכרות עם טיולי המורשת
מסעות המורשת עתידים להחליף את  •

(Incentive Trips)מסעות התמריצים 

dōTERRAשל הפקת השמנים אפשרות לחוות את •

בצורה אישית ובלתי אמצעית

הזדמנות לגדול ולצמוח יחד•

הזדמנות לקבל הכשרת מנהיגות אקסקלוסיבית•



כיצד להיות מוסמכים  
?וזכאים להטבה

בפעם הראשונה  Silverלהגיע לדרגת יש•
חודשים12מתוך 9ולהישאר בה למשך 

בפעם הראשונה Goldיש להגיע לדרגת •
חודשים12מתוך 6ולהישאר בה למשך 

לכל הפחות נרשם אחד מטעמכם  יש לצרף •
בו מחזיקים בדרגהבכל חודש 



1דוגמא 
לראשונה באוגוסט  Silverוהוסמכתם לPremierבדרגת אתם•

(מטעמכם באותו חודשיש לכם נרשם חדש )2021

הנדרשים על  9מבין חודש הראשון יהיה ה2021חודש אוגוסט •
זכאים להטבהמנת לקבל הסמכה ולהיות

הבאים עם נרשם חדש  החודשים 8למשך silverהישארו •
מטעמכם בכל חודש

הבלעדית של טיול המורשת של אפריל  תוכלו לזכות בהטבה•
2022



1דוגמא 
או שלא  Silverאם לא הספקתם להיות מוסמכים ל•

הצלחתם בלהביא נרשם חדש מטעמכם במשך החודש 
Silverעל אף שהוסמכתם ל

עדיין תוכלו לקבל את ההטבה של טיול המורשת אם  •
עם נרשם חדש  Silverחודשים כ9תעמדו ביעד של 

2022יולי עד , מטעמכם מדי חודש

בהם גם אם לא העפלתם  "חודשי חסד"3יהיו לכם •
עדיין תוכלו לקבל את ההטבה של טיול  Silverלדרגת 

המורשת



חלון ההסמכה
כל חלון הסמכה הוא שונה  •

אין תקופת זמן קבועה ואחידה לכולם בהקשר של  •
משך ההסמכה

אתם תקבלו את ההזמנה לטיול המורשת של  •
הקרובים ביותר באופקSilverאו הGoldה

ליינים-התאריכים והדד, יעד ומיקום הטיול•
להסמכה זמינים באתר של טיול המורשת



טיול המורשת  
הראשון

בולגריה•

2022יולי : חודש הטיול•

Silver9כדי להשתתף עליכם להגיע ל•
2022עד חודש מרץ פעמים 

Goldאו Silverכל מי שהגיע לדרגת •
יוכל להיות  2021אפריל לראשונה החל מ

מוסמך ולקחת חלק בהטבה

במהלך GoldאוSilverאם הגעתם לדרגת •
הינכם זכאים  , שלושת החודשים האחרונים

2022להטבה של טיולי המורשת של שנת 



2דוגמא 
לראשונהGoldדרגת הוסמכתם ל•

2021מאי ב

פתוחה בפניכם ההזדמנות , כעת•
להשתתף בטיולי המורשת עבור

2022לשנתGoldדרגת 



הזמנים של טיולי המורשת

הסתיו \טיולי המורשת יתקיימו בקיץ•
זאת במטרה להיות  , המוקדם

מותאמים לעונות הקציר החקלאי

תהיה ארכת המתנה , מעתה ואילך•
ארוכה יותר עבור מי שהוסמך במהלך 
הקיץ לעומת אלו שהוסמכו בחורף או  

באביב

הטיולים ירווחו כדי לצמצם ככל  •
האפשר את זמני ההמתנה



הקרוביםהסורסינגטיולי 
לראשונהSilverאו  Goldטיולי המורשת פתוחים למי שמגיע לדרגות •

4מאפשר פי 2021החדש שמתחיל בספטמבר -Diamondמועדון ה•
יותר זוכים בטיולים מאשר בעבר

ומעלה יכולים לרכוש מקומות  Diamondדרגת בעלי •
2022גלובאליים החל משנת Co-Impactבטיולי 

משתתפים150

כעת שנה טיפוסית

משתתפים500


