
Prazos

Período de qualificação
1 de novembro de 2022 a 31 de janeiro de 2023

Aceitação de candidaturas  
16 de janeiro de 2023 a 15 de fevereiro de 2023

 
Período de preparação  

16 de fevereiro de 2023 a 28 de fevereiro de 2023
 

Datas da temporada 
1 de março de 2023 a 31 de maio de 2023

Qualificações

Cumpra os seguintes requisitos no prazo de 
um mês durante o período de qualificação.

 
• Obtenha a classificação Primeiro – Platina 
• Inscreva pessoalmente dois novos membros 

no mercado da Europa ou de Israel 
(como Consultor de Bem-Estar ou Cliente 
Grossista), com uma única encomenda de 
inscrição de 100 PV ou mais.

• Tenha, pelo menos, um Líder da linha 
superior disposto a patrociná-lo durante 
o Diamond Club. Pode ter até três 
patrocinadores.

• Candidate-se dentro do período de 
candidatura

Requisitos mensais

1. Atinja o número necessário de 
inscrições de qualificação, sendo que 
duas destas têm de ser inscrições 
pessoais*.

Mês 1    10  
Mês 2    14  
Mês 3    18  

2. Organize, pelo menos, 4 aulas por mês
 

*As inscrições fora da equipa não são contabilizadas 
como inscrições de qualificação.

Bónus de qualificação

Os participantes que cumprirem os requisitos 
mensais receberão um bónus: 

Mês 1: 300 € / 255 £ + 50 pontos de produtos
Mês 2: 400 € / 340 £ + 100 pontos de produtos
Mês 3: 500 € / 425 £ + 150 pontos de produtos

Este bónus será pago mensalmente a todos 
os participantes qualificados e destina-se a 
ajudar a cobrir os custos de participação no 

Diamond Club.

©2022 dōTERRA Holdings LLC | doterra.com | Diamond Club Flyer | PT | 29112022

O Diamond Club é um programa concebido para ajudar os Consultores de Bem-Estar a criar as suas equipas e a avançar na classificação.  
Esta oportunidade única ajuda o Consultor de Bem-Estar a aumentar a respetiva equipa num período de tempo concentrado,  

ao mesmo tempo que permite conhecer pessoas, formar relacionamentos e fortalecer a respetiva organização dōTERRA.
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Promoções

Os participantes do Diamond Club têm acesso especial a ofertas promocionais. Os novos  
membros que se inscreverem com um participante do Diamond Club recebem as seguintes  
ofertas promocionais: 

Os inscritos receberão 25 pontos de produto pelas primeiras duas encomendas do LRP de 100 PV ou 
mais que efetuarem em meses consecutivos a seguir à sua encomenda de inscrição.
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Pontos

Os pontos são atribuídos aos participantes do Diamond Club por inscrições, encomendas do LRP 
e avanços na classificação. No final da temporada, aqueles com mais pontos acumulados ganham 
prémios! Os pontos são atribuídos da seguinte forma:

Encomenda de inscrição de 100 – 199 PV = 2 pontos 

Encomenda de inscrição de 200 – 399 PV = 3 pontos

Encomenda de inscrição de mais de 400 PV= 4 pontos  

Encomenda de inscrição fora da equipa de mais de  
100 PV = 1 ponto

Encomenda do LRP de mais de 100 PV de um inscrito  
do DC = 3 pontos

Avanço na classificação Prata – Diamante = 50 pontos 

PV de encomenda de inscrição Oferta promocional

Menos de 99 PV Sem oferta promocional

100 – 199 PV Laranja Selvagem de 15 ml

200 – 399 PV 
Laranja Selvagem de 15 ml +  

Copaíba de 15 ml

Mais de 400 PV
Copaíba de 15 ml +  

dōTERRA Adaptiv™ de 15 ml

Recompensas e prémios

Os 80 melhores formandos com mais pontos acumulados qualificar-se-ão para uma viagem de 
sourcing dōTERRA em 2023. Os primeiros 10 classificados podem trazer um convidado.

Bónus de conquista 
Todos os meses, o participante que acumular mais pontos em cada classificação*  
receberá um prémio em dinheiro. 

O 1.º lugar ganha 500 €/435 £ 

O 2.º e o 3.º lugar ganham 250 €/220 £

Do 4.º ao 10.º lugar ganham 150 €/130 £

 

Será atribuído um presente com a marca dōTERRA pelo avanço na classificação durante a temporada 
do Diamond Club.  

* Os concretizadores da classificação Ouro e Platina são combinados como um grupo para efeitos do presente reconhecimento

Patrocinadores

Um Patrocinador é um Consultor de Bem-Estar que 
estabeleceu uma parceria com a doTERRA para ajudar os 
participantes a alcançarem o sucesso no Diamond Club e 
contribui financeiramente para o bónus mensal. 

Cada participante pode ter até três Patrocinadores, mas 
é necessário pelo menos um para participar. Se um 
participante se qualificar para o bónus mensal, a dōTERRA 
cobrirá 50% dos custos e os Patrocinadores cobrirão os 
restantes 50% uniformemente entre si.
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Contacte a equipa do Diamond Club através do 
endereço europediamondclub@doterra.com

Para obter todos os detalhes, aceda a 
https://www.doterra.com/ME/pt_ME/diamond-club


