Ghid Comparativ
WC - Consumator and WA - Distributor
WC - CONSUMATOR

WA - DISTRIBUTOR

Comision inrolare

20 £ / 20 € sau KIT de inrolare

20 £ / 20 € sau KIT de inrolare

Comision reinnoire

15 £ / 15 € (Ulei gratuit inclus)

15 £ / 15 € (Ulei gratuit inclus)

Discount produs

25% redus din pretul standard

25% redus din pretul standard

Puncte de loialitate comanda

Da

Da

Fast Track

Da

Da

Puncte de loialitate livrare

Da

Da

Eligibilitate pentru
Produse Promotionale

Da

Da

Eligibilitate pentru Promotii de
Inrolare (ex. Te inscrii cu 150 PV
si obtii gratuit Cheer & Motivate)

Da

Da

Eligibiltate pentru campanii
promotionale (ex. Jasmine &
Rose, Incentive Trip, etc)

Nu

Da

Website personal

Nu

Da

Bonusuri & Compensatii

Nu- nu poate face inrolari

Da

Upline

Sponsorul si Enroller-ul pot sa fie diferiti

Sponsorul si Enroller-ul pot sa fie diferiti

14 zile de la inrolare pentru schimbarea
Sponsorului de catre Enroller. Extra 14 zile
pentru schimbarea Sponsorului de catre
Enroller daca WC isi schimba contul in WA
dupa 90 de zile de la inrolare.

14 zile de la inrolare pentru schimbarea
Sponsorului de catre Enroller.

Mutare cont inactiv

Poate solicita mutare pentru sine dupa
sase luni de inactivitate (0 PV)

Poate solicita mutare pentru sine dupa
sase luni de inactivitate (0 PV)

Schimbare Enroller

Enroller-ul se poate schimba de 2 ori. Daca
a doua schimbare este catre Enroller-ul
initial, trebuie aprobarea companiei

Enroller-ul se poate schimba de 2 ori. Daca
a doua schimbare este catre Enroller-ul
initial, trebuie aprobarea companiei

Conturi duble

Nepermis. Fiecare persoana / cuplu
casatorit poate sa detina un cont WA
sau un cont WC.

Nepermis. Fiecare persoana / cuplu
casatorit poate sa detina un cont WA
sau un cont WC.

Fast Start

Platibil in primele 60 de zile catre Enroller

Platibil in primele 60 de zile catre Enroller

Unilevel

Platibil dupa primele 60 de zile catre
Sponsor

Platibil dupa primele 60 de zile catre
Sponsor

Power of 3

O comanda LRP poate sa ajute un Upliner
sa se califice pentru Power of 3

O comanda LRP poate sa ajute un Upliner
sa se califice pentru Power of 3

Termeni si Conditii

Versiune simplificata pentru WC

Versiune standard pentru WA

Website mydoTERRA.com

Acces la „Shop”, Mesagerie, Setari Profil

Acces la functii suplimentare

Schimbare Enroller

