
תוכנית נאמנות ותגמולים )LRP( של דוטרה, היא תוכנית להזמנה חודשית חוזרת. החברים בתוכנית יכולים לערוך 
ולהתאים אישית את ההזמנה האוטומטית שלהם, בכל חודש, ולקבל נקודות תגמול, הניתנות למימוש בהזמנת 

מוצרים ללא תשלום.

יתרונות: 
קבלת נקודות תגמול הניתנות למימוש בהזמנת מוצרי דוטרה ללא תשלום. 	 
השתתפות במבצעים והנחות מיוחדים. 	 
זכאות לקבלת בונוס כספי )ל-Wellness Advocates בלבד(.	 

כללים: 
גם Wellness Advocates וגם Wholesale Customers יכולים להשתתף בתוכנית התגמולים. 	 

תבנית השמורה במערכת תיצור הזמנה אוטומטית כל חודש, בתאריך קבוע שנבחר מראש. 	 

 אם רוצים לבצע שינוי ברשימת המוצרים הכלולים בהזמנה, בכתובת המשלוח, באמצעי התשלום, או בתאריך ביצוע ההזמנה,	 
יש לערוך את השינוי בתבנית השמורה במערכת, לפחות יום אחד מוקדם מהתאריך שנבחר מראש לביצוע ההזמנה החודשית. 

הזמנות נאמנות ותגמולים )LRP( יכולות להתבצע גם באופן ידני. 	 

ביטול ההשתתפות בתוכנית הנאמנות והתגמולים )LRP( תביא למחיקת נקודות התגמול שנצברו בתוכנית ואיפוס חודשי הנאמנות 	 
שנצברו. מספר חודשי הנאמנות קובעים את אחוז צבירת נקודות התגמול. 

  
למרות שתוכנית ה-LRP היא תוכנית להזמנה חודשית חוזרת, רשימת המוצרים הכלולים בהזמנה, כתובת המשלוח, אמצעי התשלום 

ותאריך ביצוע ההזמנה ניתנים להתאמה אישית בכל חודש. 

ה-PV )ווליום המוצרים( שנדרש: 
.LRP קובע את ההטבות שיתקבלו. הטבות אלו יהיו זמינות אך ורק אם ההזמנה בוצעה דרך תבנית LRP הכולל של הזמנת PV-ה

PV 1-49 - תוכנית ה-LRP נשארת בסטטוס פעיל, אין רווח או הפסד של נקודות LRP / חודשי נאמנות. 	 
PV +50 - מקבלים נקודות LRP וממשיכים לצבור חודשי נאמנות. 	 
+ PV 125 - מקבלים את מוצר החודש במתנה. 	 
כדי לקבל את מוצר החודש במתנה יש לבצע את הזמנת הנאמנות והתגמולים )LRP( לא יאוחר מה- 15 לחודש. 	 

כמה נקודות תגמול אקבל? 
 .)LRP( הכולל שיש בהזמנת הנאמנות PV-נקודות התגמול מחושבות לפי אחוזים מה

לדוגמא, אם ביצעת הזמנת LRP הכוללת PV 100, אתה מתחיל בקבלת 10 נקודות LRP! ככל שתשתתף זמן ארוך יותר בתוכנית, 
תקבל יותר נקודות - עד 30% מה-PV הכולל של ההזמנה! הזמנות שמזכות בנקודות תגמול לא מחוייבות להתבצע בחודשים עוקבים.  

אחוזים לקבלת נקודות תגמול, בהתאם למספר חודשי הנאמנות:

)LRP( תוכנית נאמנות ותגמולים

מימוש נקודות תגמול: 
כדי לצבור ולממש את הנקודות, לחבר דוטרה צריכה להיות תבנית נאמנות פעילה. מימוש הנקודות יכול להתבצע באמצעות הזמנת 

LRP דרך התבנית או באמצעות הזמנה סטנדרטית חד פעמית. כאשר מממשים נקודות LRP עבור מוצר ללא תשלום, המוצר לא 
ישמור על ערך ה-PV שלו.
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