A Quick Comparison Guide
Wholesale Customer and Wellness Advocate
CLIENTE DE COMPRA
POR ATACADO

CONSULTOR DE PRODUTOS
INDEPENDENTE

Taxa de Registo

£20/€20 ou kit qualificado para registo

£20/€20 ou kit qualificado para registo

Taxa de Renovação

£15/€15 com óleo de cortesia

£15/€15 com óleo de cortesia

Desconto de Produto

25% de preço base

25% de preço base

Pontos de Recompensa
por Lealdade

Sim

Sim

Início Rápido

Sim

Sim

Pontos de Recompensa de Envio

Sim

Sim

Elígivel para as Promoções
de Produtos

Sim

Sim

Eligibilidade para Promo de Registo
Inicial (ex. Registo com 150PV e
receber Cheer & Motivate grátis)

Sim

Sim

Eligível para Participar em
Promoções de Enroller
(ex. Jasmim & Rosa, Viagem
de Incentivo, etc)

Não

Sim

Site Pessoal

Não

Sim

Bónus & Compensações

Não- não pode ter downline

Sim

Upline

Patrocinador (Sponsor) e Membro que
efectuou o Registo (Enroller) podem
ser diferentes

Patrocinador (Sponsor) e Membro que
efectuou o Registo (Enroller) podem
ser diferentes

Movimentações de Registo

Movimento de patrocinador inicial de 14 dias
para o inscrito, movimento de patrocinador
adicional de 14 dias para o inscrito se atualizado para a WA após 90 dias.

Movimento de patrocinador inicial de 14 dias
para o inscrito

Movimentações de
Conta Inactiva

Pode pedir movimentação de si próprio após
6 meses de inactividade (0 PV)

Pode pedir movimentação de si próprio após
6 meses de inactividade (0 PV)

Presente de Inscrição

A inscrição pode ser superada uma vez por
toda a vida da conta. A segunda inscrição
muda de volta para o inscrito original, pendente de aprovação da empresa.

A inscrição pode ser superada uma vez por
toda a vida da conta. A segunda inscrição
muda de volta para o inscrito original, pendente de aprovação da empresa.

Contas Duplas

Não é permitido. Cada pessoa/casal pode ter
uma Conta de Cliente por Atacado OU uma
conta de Consultor de Produtos Independente

Não é permitido. Cada pessoa/casal pode ter
uma Conta de Cliente por Atacado OU uma
conta de Consultor de Produtos Independente

Faixa Rápida

Paga por 60 dias à árvore do enroller (membro
que procede ao registo de novos membros)

Paga por 60 dias à árvore do enroller (membro
que procede ao registo de novos membros)

Nível Único

Paga à Árvore do Patrocinador após os primeiros 60 dias

Paga à Árvore do Patrocinador após os primeiros 60 dias

Bónus Poder de 3

Encomenda de lealdade pode ajudar a qualificar a upline para o Poder de 3

Encomenda de lealdade pode ajudar a qualificar a upline para o Poder de 3

Termos e Condições

Termos e Condições Simplificados de Clientes
de compra por atacado

Permanecem as mesmas de Consultor de
Produtos Independente que existem hoje

Experiência mydoTERRA.com

Acesso à página de Loja, ao Centro de Mensagens e às Configurações de Perfil

EVO corrente, acesso a todo o conteúdo

Mas os Clientes de Compra por Atacado qualificam-se
para promoções de registo de outros membros

