
GHIDUL FOUNDERS CLUB LA NIVEL DE ȚARĂ

Scopul programului dōTERRA Founders Club este de a identifica și recompensa Consultanții lideri care joacă un rol 
esențial în deschiderea, dezvoltarea și creșterea constantă a regiunii, prin mijloace durabile.

Următorul ghid se referă la Founders Club la nivel de țară și grup de țări în regiunea EMEA:

• După ce un Consultant îndeplinește toate calificările pentru 3 luni consecutive, acesta va fi considerat Fondator 
calificat în țara sau grupul respectiv de țări. Pentru rangul Gold, un Fondator se califică îndeplinind lună de lună 
toate cerințele, timp de minim 10 luni din 12 luni în anul calendaristic respectiv. Pentru rangurile Platinum și 
Diamond, cerințele trebuie îndeplinite în minim 9 luni din cele 12 luni ale anului calendaristic respectiv. Consultă 
Politicile Founders Club de mai jos, pentru exemple specifice legate de intervalul de timp pentru atingerea 
cerințelor pentru 3 luni consecutive, în timpul unui an calendaristic.

• CERINȚA PENTRU RANGUL GOLD (consultă tabelul de mai jos în funcție de țară sau grupuri de țări)  
Un Consultant trebuie să atingă rangul Gold pentru a se califica drept Fondator și trebuie să aibă cel puțin 3 
membri Premier înscriși personal în țara sau grupul de țări respectiv, cu un volum care depășește 5 000 OV 
pentru fiecare leg (picior). Un Consultant poate să aibă și alte legs (picioare) care îl califică la rangul Gold, dar 
trebuie să aibă 3 dintre acei membri Premier înscriși personal în țara sau combinația de țări respectivă și să 
depășească 5 000 OV pentru fiecare membru pentru a se califica. Volumul va fi verificat la nivelul Executive. 

• CERINȚA PENTRU RANGUL PLATINUM (consultă tabelul de mai jos în funcție de țară sau grupuri de țări)  
Un Consultant trebuie să atingă rangul Platinum pentru a se califica drept Fondator și trebuie să aibă cel puțin 3 
membri Silver înscriși personal în țara sau grupul de țări respectiv, cu un volum care depășește 9 000 OV pentru 
fiecare membru. Un Consultant poate să aibă și alte legs (picioare) care îl califică la rangul Platinum, dar trebuie 
să aibă 3 dintre acei membri înscriși personal în țara sau grupul de țări respectiv și să depășească 9 000 OV 
pentru fiecare leg (picior) pentru a se califica. Volumul va fi verificat la nivelul Elite. 

• CERINȚA PENTRU RANGUL DIAMOND (consultă tabelul de mai jos în funcție de țară sau grupuri de țări)  
Un Consultant trebuie să atingă rangul Diamond pentru a se califica drept Fondator și trebuie să aibă cel puțin 4 
membri Silver înscriși personal în țara sau grupul de țări respectiv, cu un volum care depășește 9 000 OV pentru 
fiecare leg (picior). Un Consultant poate să aibă și alte legs (picioare) care îl califică la rangul Diamond, dar trebuie 
să aibă 4 dintre acei membri înscriși personal în țara sau grupul de țări respectiv și să depășească 9 000 OV 
pentru fiecare leg (picior) pentru a se califica. Volumul va fi verificat la nivelul Elite. 

• Fondatorii vor primi o acțiune din Founders Club Pool pentru țara sau grupul de țări respectiv. Acest Pool este 
reprezentat de 0,5 % din Volumul Comisionabil global aferent anului calendaristic de calificare, care se împarte 
între numărul de locuri de Fondatori. Te rugăm să consulți tabelul de mai jos.

• După ce toate locurile de Fondatori au fost ocupate în fiecare țară sau grup de țări, Founders Club va fi închis 
pentru zona respectivă (consultă tabelul de mai jos pentru a afla numărul de locuri disponibile pentru fiecare țară 
sau grup de țări).



Țară sau combinații de țări
Număr de locuri de Fondator pentru  

țara sau grupul de țări
Cerința pentru rang 

la nivel de țară
Data deschiderii

Lituania [ÎNCHIS]
Estonia [ÎNCHIS]
Letonia [ÎNCHIS]

5 Gold 1-iun-17

Bulgaria 5 Gold 1-jan-23

România [ÎNCHIS] 
Moldova (GAC) [ÎNCHIS]

10 Platinum 1-sept-17

Grecia
Cipru
Malta

7 Gold 1-iun-17

Republica Cehă
Slovacia

10 Platinum 1-iun-17

Ungaria [ÎNCHIS] 5 Platinum 1-iun-17

Bosnia și Herțegovina (GAC)
Croația
Slovenia

5 Platinum 1-sept-17

Polonia [ÎNCHIS] 10 Gold 1-iun-17

Austria [ÎNCHIS] 5 Diamond 1-iun-17

Belgia
Luxemburg

7 Gold 1-iun-17

Elveția
Liechtenstein

5 Diamond 1-iun-17

Franța
Andora
Monaco

15 Gold 1-iun-17

Germania [ÎNCHIS] 17 Diamond 1-iun-17

Irlanda 5 Gold 1-iun-17

Italia [ÎNCHIS] 15 Gold 1-iun-17

Olanda 7 Platinum 1-iun-17

Islanda
Danemarca
Finlanda
Norvegia
Suedia

10 Platinum 1-iun-17

Portugalia [ÎNCHIS] 5 Gold 1-iun-17

Spania 10 Gold 1-iun-17

Marea Britanie 10 Platinum 1-iun-17

Israel [ÎNCHIS] 5 Gold 1-iun-17

Rusia [ÎNCHIS] 30 Gold 1-ian-20

Africa de Sud 20 Gold 1-oct-19
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POLITICILE FOUNDERS CLUB

• Pentru orice țară sau grup de țări, în orice moment, dōTERRA, la propria discreție, poate impune alte cerințe pentru Founders Club 
în vederea calificării drept Fondator. Aceste cerințe pot include, dar nu se limitează la, cerințe de progres continuu sau cerințe de 
performanță, precum atingerea bonusului Power of 3 sau cerința ca Fondatorul să demonstreze activitate în țara sau grupul de țări 
respectiv. Termenul „activitate” poate fi definit în mod specific prin cerințe legate de aspecte ca: mentorat, înscrierea și sprijinirea 
dezvoltării unor persoane din țara sau grupul de țări respectiv, organizarea de întâlniri sau participarea la evenimente pe acea piață. 

• Fondatorul trebuie să fie persoana care construiește efectiv contul de Consultant cu potențial de calificare. Conturile de Consultant 
care sunt construite de o rudă sau un prieten în numele unei alte persoane nu se califică. 

• Un cont de Consultant se poate califica pentru un post de Fondator numai dacă această calificare a fost atinsă printr-un volum 
demonstrabil. Dacă un Consultant folosește aceeași modalitate de plată pentru mai multe conturi, acesta trebuie să demonstreze că 
este vorba despre comenzi pentru Consultanți diferiți. Va fi solicitată dovada plății efectuate de beneficiar către Consultant. 

• Nicio persoană nu poate ocupa mai mult de un post de Fondator în aceeași țară sau același grup de țări. Calitatea de membru în 
Founders Club este o recompensă pentru efortul individual și personal. Cu toate acestea, un Consultant se poate califica pentru 
ocuparea unui post de fondator în fiecare țară sau grup de țări separat, acolo unde există Founders Club. 

• Deoarece Fondatorul trebuie să își mențină calificarea pentru 10 din 12 luni în fiecare an calendaristic în cazul rangului Gold (9 din 12 
luni în cazul rangurilor Platinum și Diamond), se aplică și următoarele: 

• Pentru primul an de calificare, cele 3 luni consecutive care permit calificarea Fondatorului se iau de asemenea în calcul pentru 
cerințele de menținere anuale ale Fondatorului pentru anul respectiv. Dacă primele 3 luni ale unui an de calificare sunt lunile 
octombrie, noiembrie și decembrie, Fondatorul se va califica pentru bonusul Founders Club în anul respectiv. Consultă tabelul 
de mai jos, „Totalul lunilor de grație rămase”, pentru exemplificare. 

 

• Cerințele de menținere pentru un post de Fondator se resetează la începutul fiecărui an calendaristic. 

• CERINȚE DE PROGRES CONTINUU: Se așteaptă ca fiecare Fondator să continue să își crească organizația dōTERRA și să-i ajute 
pe alții să facă același lucru. Pe măsură ce o țară sau un grup de țări se extinde și ajunge la maturitate, se așteaptă ca membrii 
respectivului Founders Club să crească și să se maturizeze la rândul lor. După cum s-a specificat mai sus, cerințele de progres 
continuu pot fi anunțate și puse în aplicare în orice moment pentru Founders Club din orice țară sau grup de țări. Cerințele pot varia în 
funcție de țară sau grup de țări. 

• Contul de Consultant al unui Fondator care se califică nu trebuie să aibă restanțe la plată către dōTERRA. Încălcările politicii de plată 
sau ale procedurilor, precum și orice comportamente neetice în afaceri, trebuie să fie soluționate în condiții satisfăcătoare pentru 
dōTERRA. În astfel de situații, dōTERRA își rezervă dreptul, la propria discreție, să întârzie sau să amâne plățile Founders Club către un 
Fondator care se califică, pe o perioadă nedeterminată, până când contul Fondatorului respectiv nu mai are restanțe la plată. 

Rangul de calificare
Se califică* drept Fondator până în:

martie iunie septembrie decembrie

GOLD 2 1 0 0

PLATINUM 3 2 1 0

DIAMOND 3 2 1 0

* Consultantul trebuie să atingă rangul timp de trei luni consecutive pentru a se califica

TOTALUL LUNILOR DE GRAȚIE RĂMASE


