
Calendar

Perioada de calificare
1 noiembrie 2022 - 31 ianuarie 2023 

Înscrieri acceptate  
16 ianuarie 2023 - 15 februarie 2023

 
Perioada de pregătire  

16 februarie 2023 - 28 februarie 2023
 

Datele sezonului 
1 martie 2023 - 31 mai 2023

Calificări

Îndeplinește următoarele cerințe într-o 
singură lună, în timpul perioadei de calificare.

 
• Califică-te la rangul Premier-Platinum 
• Înscrie personal 2 noi membri (ca Membri 

sau Consultanți) în piața din Europa sau 
Israel, cu o singură Comandă de Înscriere de 
cel puțin 100 PV.

• Asigură-te că cel puțin un Lider din Linia 
Ascendentă dorește să te sponsorizeze în 
timpul participării la Diamond Club; poți avea 
până la trei Sponsori

• Înscrie-te în perioada de înscriere 
menționată

Cerințe lunare

1. Atinge numărul necesar de înscrieri 
de calificare, dintre care două trebuie 
să fie înscrieri personale.

Luna 1    10  
Luna 2    14  
Luna 3    18  

2. Organizează cel puțin 4 cursuri pe lună
 

*Înscrierile din afara echipei nu sunt considerate 

înscrieri de calificare.

Bonus de calificare

Participanții care îndeplinesc cerințele  
lunare vor primi un bonus:

Luna 1: 300€ / 255£ + 50 Puncte pentru produse
Luna 2: 400€ / 340£ + 100 Puncte pentru produse
Luna 3: 500€ / 425£ + 150 Puncte pentru produse 

Acest bonus este plătit lunar tuturor 
participanților calificați și are scopul să 

acopere costurile participării în Diamond Club.
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Diamond Club este un program creat pentru a ajuta Consultanții să-și dezvolte echipele și să avanseze în rang.  
Această șansă unică ajută un Consultant să-și dezvolte echipa într-un interval de timp restrâns,  

având totodată capacitatea să cunoască persoane noi, să stabilească relații și să-și consolideze organizația dōTERRA.

Primăvara 2023



Promoții

Participanții la Diamond Club beneficiază de acces special la oferte promoționale. Membrii noi care 
se înscriu cu un participant la Diamond Club primesc următoarele oferte promoționale: 

Persoanele nou înscrise vor primi 25 de puncte pentru produse pentru primele două Comenzi LRP de 
minimum 100 PV efectuate în luni consecutive după Comanda de înscriere.
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Puncte

Punctele sunt acordate participanților la Diamond Club pentru înscrieri, Comenzi LRP și avansări 
în rang. La finalul sezonului, persoanele cu cele mai multe puncte cumulate vor câștiga premii!  
Punctele sunt acordate după cum urmează:

Comandă de înscriere de 100-199 PV = 2 puncte 

Comandă de înscriere de 200-399 PV = 3 puncte

Comandă de înscriere de 400+ PV = 4 puncte  

Comandă de înscriere din afara echipei de 100+ PV  
= 1 punct

Comandă LRP de 100+ PV de la o persoană înscrisă  
la DC = 3 puncte

Avansarea în rang Silver – Diamond = 50 puncte

PV Comandă de înscriere Ofertă promoțională

<99 PV Nicio ofertă promoțională

100 – 199 PV Portocală Sălbatică 15 ml

200 – 399 PV  Portocală Sălbatică 15 ml + Copaiba 15 ml

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

Recompense și premii

Primii 80 de absolvenți cu cele mai multe puncte cumulate se vor califica pentru o o excursie la 
sursă, dōTERRA Sourcing, în 2023. Primii 10 absolvenți cu cele mai bune rezultate pot veni însoțiți de 
un invitat.

Bonusul pentru realizări 

În fiecare lună, participantul care acumulează cele mai  
multe puncte la fiecare rang* va primi un premiu în bani. 

Locul 1 primește 500 € / 435 £ 

Locurile 2 - 3 primesc 250 €/220 £

Locurile 4 - 10 primesc 150 €/130 £

Un cadou personalizat dōTERRA va fi oferit pentru avansarea în rang în timpul sezonului Diamond Club.  

*Cei cu rezultate de top de la rangurile Gold și Platinum sunt grupați într-un singur grup în scopul acestei Recunoașteri

Sponsori

Un Sponsor este un Consultant care încheie un parteneriat cu doTERRA  
pentru a ajuta participanții să aibă reușite în cadrul Diamond 
Club și care contribuie financiar la bonusul lunar. 

Fiecare participant poate avea până la trei Sponsori, însă este 
nevoie de cel puțin un Sponsor care să participe. Dacă un 
participant se califică pentru bonusul lunar, dōTERRA va acoperi 
50% din costuri, iar Sponsorii vor acoperi restul de 50%, în mod 
egal, între ei.
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Contactează echipa Diamond Club la 
europediamondclub@doterra.com

Pentru detalii complete, vizitează pagina 
https://www.doterra.com/ME/ro_ME/diamond-club


