A Quick Comparison Guide
Wholesale Customer and Wellness Advocate
GROOTHANDELKLANT

ONAFHANKELIJK PRODUCT
CONSULENT

Inschrijvingskosten

£20/€20 of kwalificerende inschrijvingskit

£20/€20 of kwalificerende inschrijvingskit

Hernieuwingskosten

£15/€15 met gratis olie

£15/€15 met gratis olie

Productkorting

25% korting op de retailprijs

25% korting op de retailprijs

Loyaliteits Reductie Punten

Ja

Ja

Fast Track

Ja

Ja

Verzendings Reductie Punten

Ja

Ja

In aanmerking voor productpromo

Ja

Ja

In aanmerking voor inschrijvingspromo (bijv. inschrijven met 150
PV en een gratis Cheer & Motivate
ontvangen)

Ja

Ja

In aanmerking om mee te doen aan
inschrijverpromo's (bijv. Jasmijn &
Roos, Motivatietrips, etc.)

Nee

Ja

Persoonlijke website

Nee

Ja

Bonussen & compensatie

Nee- kan geen downline hebben

Ja

Upline

Sponsor en inschrijver kunnen
verschillend zijn

Sponsor en inschrijver kunnen
verschillend zijn

Inschrijververplaatsingen

Eerste 14 dagen sponsorverplaatsing voor
inschrijver, extra 14 dagen sponsorverplaatsing voor inschrijver na upgrade tot WA
na 90 dagen.

Eerste 14 dagen sponsorverplaatsing voor
inschrijver

Verplaatsing bij inactief account

Kan voor zichzelf verplaatsing aanvragen na
6 maanden inactiviteit (0 PV)

Kan voor zichzelf verplaatsing aanvragen na
6 maanden inactiviteit (0 PV)

Geschonken inschrijving

Inschrijving kan eenmaal per account worden
geschonken. Tweede inschrijving gaat terug
naar de originele inschrijver tijdens wachten
op goedkeuring van het bedrijf.

Inschrijving kan eenmaal per account worden
geschonken. Tweede inschrijving gaat terug
naar de originele inschrijver tijdens wachten
op goedkeuring van het bedrijf.

Duplicaat accounts

Niet toegestaan Iedere persoon/getrouwd stel
kan één groothandelaccount OF één Onafhankelijk Product Consulent account hebben

Niet toegestaan Iedere persoon/getrouwd stel
kan één groothandelaccount OF één Onafhankelijk Product Consulent account hebben

Snelstart

Uitbetaald voor de eerste 60 dagen naar boom
van inschrijver

Uitbetaald voor de eerste 60 dagen naar boom
van inschrijver

Unilevel

Uitbetaald naar boom van sponsor na
eerste 60 dagen

Uitbetaald naar boom van sponsor na
eerste 60 dagen

Kracht van 3 bonussen

Loyaliteitsbestelling kan helpen te kwalificeren
voor Kracht van 3

Loyaliteitsbestelling kan helpen te kwalificeren
voor Kracht van 3

Algemene voorwaarden

Vereenvoudigde Algemene voorwaarden voor
groothandelklanten

Blijven gelijk aan huidige Algemene voorwaarden voor Onafhankelijk Product Consulenten

mydoTERRA.com
gebruikerservaring

Toegang tot winkel-tab, berichtencentrum
en profielinstellingen

Huidige EVO, toegang tot alle site-inhoud

maar inschrijvingen van groothandelklanten
komen wel in aanmerking voor inschrijvingspromoties

