
 ,ךתוא קינזהל לאיצנטופ שי (Diamond Club)םולהיה ןודעומל"
 ךלש קסעה תאו ךלש תווצה תא
 .רחא םוקמ םושב לבקל ןתינ אלש ןפואב
"!ץימחהל יאדכ אלש תידוחיי תונמדזה

טייר ילימא



Why Diamond Club?

 עייסל הדעונש תינכות אוה(DC)םולהיה ןודעומ
 םהלש םיתווצה תא תונבל )WA( סטייקובדא סנלוו ישנאל
 .הגרדב םדקתהלו

 תווצה תא ביחרהל תעייסמ וז תידוחיי תונמדזה
 ,םישנא שוגפל תלוכי ךות ,תזכורמ ןמז תרגסמב
.םהלש ןוגראה תא קזחלו תויתועמשמ םיסחי תוכרעמ רוציל

doTERRAב םימושרהWA)(סטייקובדאסנלוו ישנאל תדעוימ תינכותה* Europe-
לארשיdoTERRA-ו



?שדח המ זא

םישדוח3 תב תינכות•
םיטושפו םישדח םיללכ•

30/70-ה קוח דוע אל•
םירזחה בקעמ אלל•
חטשל ץוחמ עוריא תשירד אלל•

תוידעלב תונתמו םייפסכ םיסרפ ,לויטב םיכוז תומוקמ רתוי•
םיפתתשמל הכימת ןתמו תרפושמ לטרופ תיווח•



!םיכיראתה לע ורמש

2022 ראוניב31–2021 רבמבונב1הכמסה תפוקת

2022 ראורבפב15–2022 ראוניב15תודמעומ תשגה

2022 ראורבפב28–2022 ראורבפב16הנכה תפוקת

2022 יאמב31–2022 ץרמב1תינכותה ישגפמ



:תוחפל הכמסה לש םישדוחה דחאב
םוניטלפ- ריימרפ הגרדב תויהל שי•
 וא הפוריא הרטודב םישדח םירבח ינש ישיא ןפואב ומשר•

PV100 לש חפנב הדיחי םושיר תנמזה םע לארשי
 תתל ןכומש םכלש– uplineמ תוחפל דחא רסנופס וגישה•

DC)( םולהיה ןודעומ ךלהמב תוסח
)תוסח ינתונ השולש דע לולכל ץלמומו ןתינ(

המשרהה תפוקת ךלהמב תודמעומ ושיגה•

:הכמסה יאנת



1  ,שרדנה תומשרהה רפסמ תא וגישה2
:ולא םיללכל םאתהב

•10| 14| 18
רועישב ףתתשהל םימשרנה לע•
PV100 לש הנמזה עצבל םימשרנה לע•
םכלש ןוגראב תויהל םיבייח םימשרנה•
DC לטרופה ךרד המשרה ןיזהל הבוח•
 םיבייח םימשרנהמ םיינש ,שדוח לכב•

םיישיא םימשרנ תויהל

םירועיש העברא ומייק

DC לטרופב ןיזהל הבוח•
1 :1 לש תויצקארטניא לולכל ןתינ•
ישיא ןפואב וא ןווקמ ןפואב םייקל ןתינ•
)Out Of Area( תירוזא-ץוח השירד אלל•
חראמ תשירד אלל•

Requirements

תינכותה םויס תארקל םדקתהל תנמ לע תושירד יתשב דומעל םיפתתשמה לע שדוח לכב
.סונוב תא לבקלו



 תושירדה לכ לע ונעיש םיפתתשמ ,שדוח לכב
וריא300 ולבקי
.םהלש ישדוחה הכמסהה סונובכ
םייפסכ םירזחה לש תמדוקה הטישה תא ףילחמ הז סונוב
.החרט תוחפב תואצוה רובע רזחה לבקל רשפאמו

Qualification bonus



 תוצובק שולשל וקלחתי םיפתתשמה
שדוח לכב םיפסונ םייפסכ םיסרפ לע תוצובקה תרגסמב ורחתיו

€500:1-ה םוקמה | £435
£220 | €250:3-ו2 תומוקמ
| €150:10 דע4 םוקמ £130

 תינכותל המדקש הרשכהה תרגסמב ףתתשמל םלושש הגרדה יפל תעבקנ הצובקל תוכייתשהה *
םימולהיה ןודעומ

Achievement bonus

םוניטלפ / בהז ,ףסכ ,ריימרפ ;תוגרד יפל וקלחתי תוצובקה תשולש



:םיאבה הנתמ ירצומ תא םילבקמ םולהיה ןודעומב ףתתשמ ךרד םימשרנש םישדח םירבח

םיעצבמו תועצה

.עצבמב ופתתשי אל תובלושמ תונמזה .הדיחי תופרטצה תנמזהכ עצבתהל תוכירצ תונמזהה
15(יטנרס תבורעת + )ל"מ15( הביאפוק ןמש ולבקתOTG לארשי ךרד400PV+ םע תונמזהב
)Adaptiv םוקמב( )ל"מ

:הנתמב רצומ )PV( תופרטצה תנמזה

100 – 199 PVל"מ15( רב זופת ירתא ןמש(

200 – 399 PVל"מ15( הביאפוקירתא ןמשו )ל"מ15( רב זופת ירתא ןמש(

400+ PVל"מ15( הביאפוק ירתא ןמש( + םינמשה תבורעת AdaptivTM )15ל"מ( 



תודוקנה בושיח

וקנעוישתודוקנההלועפה
PV100-1992לש חפנב תופרטצה תנמזה

PV 200-3993 לש חפנב תופרטצה תנמזה

PV +4004 לש חפנב תופרטצה תנמזה

PV לש חפנב )Out-of-Team( תויתצובק-ץוח תופרטצה תנמזה
+1001

PV+1002 לש חפנב םולהיהןודעומל םשרנ לשLRP תנמזה

25םולהי-ףסכ תגרדל םודיק
.ךלש תווצל ץוחמ ומשרנש םירבחלLRP תונמזה רובע תודוקנ וקנעוי אל



"קזח ליחתהל"
 םוכס לע הלועה תומכב םישדח םירבח ומשריש םיפתתשמ
 ,שדוח לכב15- ה ךיראתל דע ,הכזמה ישדוחה המשרהה
!םניח ירתא ןמשב וכזי

"קזח םייסל"
 םיפתתשמה ,)רבמבונ( םולהיה ןודעומ לש ןורחאה שדוחב
 תומשרה5-ב רתויב הובגה המשרהה שדוח תא ורבעיש
 שדוחב םהלש תומשרהה רפסמ לפכוי– הלעמו תופסונ
.םנובשחל רצומ תודוקנכ סנכיי לבקתיש םוכסהו ,5-ב ןורחאה

!קזח ומייסתו קזח וליחתת



םירוסנופס

 םיאכז ויהי ,םמצעב ופתתשה וב בבסה רחאל דימ ,םימולהיה ןודעומ בבסב תוסחה ינתונ תווצ ירבח ויהיש םולהיה ןודעומ יפתתשמ
 םהלש תווצב ףתתשמ לכ רובע תופסונ רצומ תודוקנ200-ו ,תוסח םיקינעמ םה ול )םהלש תווצהמ( ףתתשמ לכ רובע רצומ תודוקנ50 לבקל
.כ"הס רצומ תודוקנ1,000 דע לבקל היהי ןתינ .תינכותה תא םייסמש

 תוגיהנמה תלדגה לגעמב יתוהמ דיקפת םיאלממ תינכותב תוסחה ינתונםירוסנופס
)Leadership(. 
 ףתתשמה תנווכהו הלועפ תוינכת חותיפ ,תוגיהנמ ירושיכ דומיל לע תוירחא םיחקול םה
.החלצהל

 :הרשכהה סונובל םה םג ומרתי תוסחה ינתונ
.ישדוח סונובכ255 £ / וריא300 שדוח לכ ולבקי תושירדב םידמועה םיפתתשמ

 .הווש ןפואבו153 £ /180 € לש יוושב תויולעה רתי תא וסכי תוסחה ינתונ .102£ / 120€-ל הוושש ,וז תולעמ40% הסכת הרטוד
 .םהלש אבה ירקיעה סונובהמ הכוניש ,153 £ /180 € לש םוכסה אולמ תא הסכי תוסחה ןתונ ,דבלב דחא תוסח ןתונ שי ףתתשמל םא ,אמגודל
.51 £ /60 € הסכי םהמ דחא לכ ,תוסח ינתונ השולש שי ףתתשמל םא



 ,תודמעומ ושיגהו ואוב"
 ,ונילא ופרטצהו ואוב

"םלועב יוניש ללוחנו ואוב

טייר ילימא


