
Tidslinjer

Kvalifiseringsperiode
1. november 2022 til 31. januar 2023

Godkjenning av søknader 
16. januar 2023 til 15. februar 2023

 
Forberedelsesperiode  

16. februar 2023 til 28. februar 2023
 

Sesongdatoer 
1. mars 2023 til 31. mai 2023

Kvalifikasjoner

Oppfyll følgende krav i en enkelt måned 
i løpet av kvalifiseringsperioden:

 
• Kvalifiser deg som Premier til Platinum. 
• Verv to nye medlemmer i det europeiske 

eller israelske markedet personlig (enten 
som selvstendig produktkonsulent 
eller som engroskunde) med en enkelt 
vervebestilling på minst 100 PV.

• Du må ha minst én upline-leder som er villig 
til å sponse deg i Diamond Club. Du kan ha 
opptil tre sponsorer.

• Søk innen søknadsperioden.

Månedlige krav

1. Oppnå det påkrevde antallet 
kvalifiserende vervinger, hvorav to må 
være personlige vervinger.

Måned 1    10  
Måned 2    14  
Måned 3    18  

2. Arranger minst fire kurs per måned.
 

*Vervinger utenom teamet teller ikke som  

kvalifiserende vervinger.

Kvalifiseringsbonus

Deltakere som oppfyller de månedlige 
kravene, får en bonus:

Måned 1 EUR 300 / GBP 255 + 50 produktpoeng
Måned 2 EUR 400 / GBP 340 + 100 produktpoeng
Måned 3 EUR 500 / GBP 425 + 150 produktpoeng

Denne bonusen utbetales månedlig til 
alle deltakere som kvalifiserer seg, og 

skal bidra til å dekke kostnader for å delta 
i Diamond Club.
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Diamond Club er et program som er utviklet for å hjelpe selvstendige produktkonsulenter med å bygge opp team og nå høyere nivåer.  
Den unike muligheten hjelper selvstendige produktkonsulenter med å utvikle teamet innenfor en fastsatt tidsperiode,  

samtidig som de kan møte mennesker, etablere relasjoner og styrke dōTERRA-organisasjonen.

Våren 2023



Kampanjer

Diamond Club-deltakere får spesiell tilgang til kampanjetilbud. Nye medlemmer som verver seg 
gjennom en Diamond Club-deltaker, får følgende kampanjetilbud: 

Nye medlemmer mottar 25 produktpoeng for de første to LRP-bestillingene på minst 100 PV som  
de legger inn i månedene som følger rett etter hverandre etter vervebestillingen.
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Poeng

Poeng tildeles Diamond Club-deltakere for vervinger, LRP-bestillinger og nivåavansementer. På 
slutten av sesongen vinner de med flest oppsamlede poeng premier! Poeng tildeles på følgende 
måte:

Vervebestilling på 100–199 PV = 2 poeng 

Vervebestilling på 200–399 PV = 3 poeng

Vervebestilling på 400+ PV = 4 poeng  

Vervebestilling utenom teamet på 100+ PV = 1 poeng

LRP-bestilling på 100+ PV fra nytt DC-medlem = 3 poeng

Silver–Diamond-nivåavansement = 50 poeng 

PV på vervebestilling Kampanjetilbud

< 99 PV Ingen kampanjetilbud

100–199 PV 15 ml Wild Orange

200–399 PV 15 ml Wild Orange + 15 ml Copaiba

400+ PV 15 ml Copaiba  + 15 ml dōTERRA Adaptiv™

Belønninger og premier

De 80 deltakerne som fullfører og har samlet flest poeng, kvalifiserer til å delta på en doTERRA-reise 
til råvarenes opprinnelsesland i 2023. De 10 deltakerne med flest poeng kan ta med seg en gjest.

Prestasjonsbonus 

Hver måned får deltakeren med flest poeng på hvert nivå* en kontantpremie. 

Første plass vinner EUR 500 / GBP 435 

Andre og tredje plass vinner EUR 250 / GBP 220

Fjerde til tiende plass vinner EUR 150 / GBP 130.

En gave med dōTERRA-logo vil være belønningen for nivåavansement i løpet av Diamond Club-sesongen.  

*I forbindelse med denne anerkjennelsen slås de som når Gold- og Platinum-nivå, sammen.

Sponsorer

En sponsor er en selvstendig produktkonsulent som samarbeider med dōTERRA  
om å hjelpe deltakere med å lykkes i Diamond Club, og  
som bidrar økonomisk til den månedlige bonusen. 

Hver deltaker kan ha opptil tre sponsorer, men må ha 
minst én for å delta. Hvis en deltaker kvalifiserer for den 
månedlige bonusen, dekker dōTERRA 50 % av kostnadene, 
mens de resterende 50 % dekkes av sponsorene, som deler 
beløpet likt mellom seg.
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Kontakt Diamond Club-teamet på 
europediamondclub@doterra.com

Du finner fullstendig informasjon på 
https://www.doterra.com/ME/no_ME/diamond-club


