
Terminy

Okres kwalifikacyjny
1 listopada 2022 r. – 31 stycznia 2023 r. 

Okres przyjmowania zgłoszeń 
16 stycznia 2023 r. – 15 lutego 2023 r.

Okres przygotowawczy  
16 lutego 2023 r. – 28 lutego 2023 r.

 
Daty rozpoczęcia i zakończenia sezonu 

1 marca 2023 r. – 31 maja 2023 r.

Kryteria kwalifikacji

Spełnij następujące wymagania  w 
pojedynczym miesiącu w  okresie 

kwalifikacyjnym.
• Zakwalifikuj się do jednej z rang od Premier 

do Platinum. 
• Osobiście zarejestruj dwóch nowych 

członków na rynku europejskim lub izraelskim 
(jako konsultant Wellness Advocate lub 
klient hurtowy) z pojedynczym zamówieniem 
wpisowym o wartości co najmniej 100 PV.

• Znajdź co najmniej jednego lidera wyższego 
szczebla, który zechce Cię sponsorować 
w czasie trwania programu Diamond 
Club (możesz mieć maksymalnie trzech 
sponsorów).

• Wyślij swoją aplikację w okresie 
przyjmowania zgłoszeń

Miesięczne wymagania

1. Osiągnij wymaganą liczbę 
kwalifikujących się rejestracji (w tym 2 
rejestracje osobiste)*.

Miesiąc 1    10  
Miesiąc 2    14  
Miesiąc 3    18  

2. Zorganizuj co najmniej cztery zajęcia 
w miesiącu

 
*Rejestracje poza zespołem nie liczą się jako 

kwalifikujące się rejestracje.

Premia kwalifikacyjna

Uczestnicy, którzy spełnią comiesięczne 
wymagania kwalifikacyjne, otrzymają premię:

W miesiącu 1 300 € / 255 £ 
+ 50 punktów produktowych
W miesiącu 2 400 € / 340 £  

+ 100 punktów produktowych
W miesiącu 3 500 € / 425 £  

+ 150 punktów produktowych 

Premia ta jest wypłacana co miesiąc 
wszystkim zakwalifikowanym uczestnikom i 
ma im pomóc w pokryciu kosztów udziału w 

programie Diamond Club.
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Diamond Club to program, który ma na celu pomoc Konsultantom Wellness Advocate w zbudowaniu zespołu i osiągnięciu wyższej rangi.  
Dla konsultanta Wellness Advocate jest to wyjątkowa okazja, dzięki której może w określonym czasie zbudować swój zespół,  

a jednocześnie spotykać się z ludźmi, nawiązywać relacje i wzmacniać społeczność dōTERRA.

Sezon Wiosna 2023



Promocje

Uczestnicy programu Diamond Club uzyskują specjalny dostęp do ofert promocyjnych. Nowi człon-
kowie, którzy zarejestrują się za pośrednictwem uczestnika programu Diamond Club, otrzymują 
następujące oferty promocyjne: 

Nowi członkowie otrzymają 25 punktów produktowych za dwa pierwsze zamówienia lojalnościowe o 
wartości co najmniej 100 PV, złożone w kolejnych miesiącach po złożeniu zamówienia wpisowego.
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Punkty

Punkty przyznawane są uczestnikom programu Diamond Club za rejestracje, zamówienia 
lojalnościowe oraz zdobycie wyższej rangi. Pod koniec sezonu osoby z najwyższą liczbą punktów 
zdobywają nagrody! Punkty przyznawane są zgodnie z następującymi zasadami:

Zamówienie wpisowe o wartości 100–199 PV = 2 punkty 
Zamówienie wpisowe o wartości 200–399 PV = 3 punkty
Zamówienie wpisowe o wartości powyżej 400 PV = 4 punkty  
Zamówienie wpisowe poza zespołem o wartości powyżej 
100 PV = 1 punkt
Zamówienie wpisowe za pośrednictwem uczestnika 
programu DC o wartości powyżej 100 PV = 3 punkty
Zdobycie wyższej rangi (od Silver do Diamond) = 50 punktów 

Wartość PV zamówienia wpisowego Oferta promocyjna

< 99 PV Brak oferty promocyjnej

100–199 PV Dzika pomarańcza (15 ml)

200–399 PV Dzika pomarańcza (15 ml) i Copaiba (15 ml)

Powyżej 400 PV Copaiba (15 ml) i dōTERRA Adaptiv™ (15 ml)

Nagrody

80 uczestników z największą liczbą skumulowanych punktów zakwalifikuje się na wyjazd do miejsca 
pozyskiwania doTERRA w 2023 r. 10 uczestników z największą liczbą punktów będzie mogło zabrać 
ze sobą osobę towarzyszącą.

Premia za osiągnięcia 

W każdym miesiącu uczestnik z najwyższą liczbą punktów w każdej randze* otrzyma nagrodę pieniężną.

1. miejsce: 500 EUR / 435 GBP 

2. i 3. miejsce: 250 EUR / 220 GBP

Od 4. do 10. miejsca: 150 EUR / 130 GBP

Za zdobycie wyższej rangi w trakcie sezonu programu Diamond Club przyznawany jest upominek z 
logo dōTERRA.  
* Na potrzeby tej nagrody zdobywcy rangi Gold i Platinum stanowią jedną grupę.

Sponsorzy

Sponsor to Konsultant Wellness Advocate, który wraz z dōTERRA pomaga uczestnikom programu 
Diamond Club w odniesieniu sukcesu i wnosi swój wkład 
finansowy do miesięcznej premii. 

Każdy uczestnik może mieć maksymalnie trzech 
sponsorów, ale udział w programie wymaga posiadania co 
najmniej jednego sponsora. Jeśli uczestnik zakwalifikuje 
się do miesięcznej premii, dōTERRA pokryje 50% kosztów, 
a Sponsorzy – pozostałe 50% (po równo na każdego 
Sponsora).
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Skontaktuj się z zespołem Diamond Club pod 
adresem europediamondclub@doterra.com.

Aby uzyskać szczegółowe informacje, odwiedź 
https://www.doterra.com/ME/pl_ME/diamond-club


