
NAVODILA ZA UPORABO PROGRAMA FOUNDERS CLUB ZA
POSAMEZNO DRŽAVO

Cilj programa dōTERRA Founders Club je, da najdemo in nagradimo vodilne Wellness Advokate, ki imajo
ključno vlogo pri odpiranju, razvijanju in nenehnemu širjenju regije na trajnosten način.

Naslednja navodila so predvidena za države in kombinacije držav, v katerih se izvaja Founders Club družbe
dōTERRA za območje Evrope, Bližnjega vzhoda in Afrike:

• Ko Wellness Advokat izpolni vse potrebne kvalifikacije tri mesece zapored, se v določeni državi ali 
kombinaciji držav upošteva kot Founders. Da upravičeni Founders lahko sodeluje v programu Bonus 
Pool Founders Club za določeno državo, mora vse zahteve izpolnjevati 10 od 12 mesecev v koledarskem 
letu. Za rank Platinum in Diamond mora izpolnjevati vse zahteve 9 od 12 mesecev. Za posebne primere, 
vezane na časovni razpored za doseganje zahtev tri zaporedne mesece v koledarskem letu, si oglejte 
politike programa Founders Club v nadaljevanju.

•  ZAHTEVE ZA RANK GOLD (oglejte si preglednico v nadaljevanju za državo ali kombinacijo držav) Da se 
Wellness Advokat kvalificira kot Founders, mora doseči rank Gold in imeti vsaj tri osebno vpisane osebe 
v ranku Premier v državi ali kombinaciji držav z obsegom, pri katerem mora taka vpisana oseba presegati 
5.000 OV. Wellness Advokat lahko pridobi tudi druge člane, ki se kvalificirajo za Gold, vendar mora imeti 
ta Wellness Advokat vsaj tri osebno vpisane člane v ranku Premier v državi ali kombinaciji držav, za 
kvalifikacijo pa mora vsak tak član presegati 5.000 OV. Obseg se preverja na stopnji Executive. 

• ZAHTEVE ZA RANK PLATINUM (oglejte si preglednico v nadaljevanju za državo ali kombinacijo držav) 
Da se Wellness Advokat kvalificira kot Founders, mora doseči rank Platinum in imeti vsaj tri osebno 
vpisane osebe v ranku Silver v državi ali kombinaciji držav z obsegom, pri katerem vsaka taka oseba 
presegati 9.000 OV. Wellness Advokat lahko pridobi tudi druge člane, ki se kvalificirajo za Platinum, 
vendar mora imeti ta Wellness Advokat tri člane, ki so osebno vpisani v državi ali kombinaciji držav, za 
kvalifikacijo pa mora vsak tak član presegati 9.000 OV. Obseg se preverja na stopnji Elite. 

•  ZAHTEVE ZA RANK DIAMOND (oglejte si preglednico v nadaljevanju za državo ali kombinacijo držav) 
Da se Wellness Advokat kvalificira kot Founders, mora doseči rank Diamond in imeti vsaj štiri osebno 
vpisane osebe v ranku Silver v državi ali kombinaciji držav z obsegom, pri katerem mora vsaka taka 
oseba presegati 9.000 OV. Wellness Advokat ima lahko tudi druge Legs, ki se kvalificirajo za Diamond, 
vendar mora imeti ta Wellness Advokat štiri osebno vpisane osebe v državi ali kombinaciji držav, za 
kvalifikacijo pa mora vsaka taka oseba presegati 9.000 OV. Obseg se preverja na stopnji Elite. 

• Vsi Founders bodo prejeli en delež Founders Club Pool v državi ali kombinaciji držav. Pool zajema 0,5 % 
skupnega obsega, za katerega se izplača provizija, iz koledarskega leta, ki se upošteva za kvalifikacijo, ki 
se razdeli med število položajev Founders. Oglejte si preglednico v nadaljevanju.

• Ko so vsi položaji v zadevni državi ali kombinaciji držav zapolnjeni, se bo program Founders Club za 
zadevno območje zaprl (za število položajev na državo ali kombinacijo držav si oglejte preglednico v 
nadaljevanju).



Država ali kombinacija držav Število položajev Founders v državi ali
kombinaciji držav

Zahteva za rank za
državo

Začetek
veljavnosti

Litva [ZAPRTO]
Estonija [ZAPRTO]
Latvija [ZAPRTO]

5 Gold 1. junija 2017

Bolgarija 5 Gold 1. januarja 2023

Romunija [ZAPRTO]
Moldavija (GAC) [ZAPRTO] 10 Platinum 1. septembra 2017

Grčija
Ciper
Malta

7 Gold 1. junija 2017

Češka republika
Slovaška 10 Platinum 1. junija 2017

Madžarska [ZAPRTO] 5 Platinum 1. junija 2017

Bosna in Hercegovina (GAC)
Hrvaška
Slovenija

5 Platinum 1. septembra 2017

Poljska [ZAPRTO] 10 Gold 1. junija 2017

Avstrija [ZAPRTO] 5 Diamond 1. junija 2017

Belgija
Luksemburg 7 Gold 1. junija 2017

Švica
Lihtenštajn 5 Diamond 1. junija 2017

Francija
Andora
Monako

15 Gold 1. junija 2017

Nemčija [ZAPRTO] 17 Diamond 1. junija 2017

Irska 5 Gold 1. junija 2017

Italija [ZAPRTO] 15 Gold 1. junija 2017

Nizozemska 7 Platinum 1. junija 2017

Islandija
Danska
Finska
Norveška
Švedska

10 Platinum 1. junija 2017

Portugalska [ZAPRTO] 5 Gold 1. junija 2017

Španija 10 Gold 1. junija 2017

Združeno kraljestvo 10 Platinum 1. junija 2017

Izrael [ZAPRTO] 5 Gold 1. junija 2017

Rusija [ZAPRTO] 30 Gold 1. januarja 2020

Južna Afrika 20 Gold 1. oktobra 2019
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POLITIKA PROGRAMA FOUNDERS CLUB

• Družba dōTERRA lahko po lastni presoji kadar koli določi druge zahteve v okviru programa Founders Club za upravičenost 
kvalifikacije kot Founders za katero koli državo ali kombinacijo držav. Te zahteve lahko med drugim vključujejo zahteve 
za nadaljevanje napredka ali zahteve za uspešnost, kot je doseganje bonusa Power of 3, ali zahteva, da Founders izkaže 
dejavnost v določeni državi ali kombinaciji držav. »Aktivnost« je lahko posebej določena z zahtevami, povezanimi s 
področji, kot so: mentorstvo, osebni vpisi in razvijanje posameznikov v državi ali kombinaciji držav, izvajanje srečanj na trgu 
ali udeležba na dogodkih na trgih. 

• Founders mora biti oseba, ki dejansko gradi račun, ki se kvalificira za Wellness Advokata. Računi Wellness Advokatov, ki jih 
gradijo sorodniki ali prijatelji v imenu druge osebe, se ne kvalificirajo. 

• Račun Wellness Advokata se lahko kvalificirajo za položaj Founders, če je bila kvalifikacija pridobljena na podlagi 
dokazljivega obsega. Uporabo načina plačila Wellness Advokata na več računih mora biti dokazana z naročili za osebe, ki 
niso Wellness Advokat. Zahteva se dokazilo po vračilu plačila Wellness Advokatu s strani prejemnika. 

• Posameznik ne more imeti več kot enega položaja Founders v vsaki državi ali kombinaciji držav. Članstvu v programu 
Founders Club je nagrada za osebni trud posameznika. Vendar pa se lahko Wellness Advokat kvalificira za en položaj 
Founders v vsaki posamezni državi ali kombinaciji držav, kjer obstaja program Founders Club. 

• Ker mora član programa Founders svojo kvalifikacijo za rank Gold ohraniti 10 od 12 mesecev v vsakem koledarskem letu
• (za rank Platinum in Diamond 9 od 12 mesecev), velja tudi naslednje: 

• V prvem letu kvalifikacije trije zaporedni meseci, s katerimi se Founder kvalificira, v skladu z zahtevami za ohranitev 
v koledarskem letu prav tako štejejo za letno kvalifikacijo Founders. Če so prvi trije meseci leta kvalifikacije oktober, 
november in december, se bo Founder kvalificiral za bonus Founder Club. Za prikaz si oglejte spodnji graf »Preostalo 
število mesecev za moratorij«. 

 

• Zahteve za ohranitev položaja Founder se ob začetku vsakega koledarskega leta začnejo izpolnjevati nanovo. 

• ZAHTEVE ZA NADALJEVANJE NAPREDKA: Pričakuje se, da bo vsak Founder v svoji organizaciji dōTERRA napredoval in 
pri tem pomagal tudi drugim. S širjenjem in napredovanjem države ali kombinacije držav se od članov njihovega programa 
Founders Club pričakuje, da bodo tudi oni zoreli in rasli. Kot je navedeno zgoraj, se zahteve za program Founders Club v 
kateri koli državi ali kombinaciji držav lahko postavijo in začnejo veljati kadar koli. Zahteve se lahko razlikujejo glede na 
državo ali kombinacijo držav. 

• Račun Wellness Advokata, ki se kvalificira za Founder, mora biti v dobrem stanju pri družbi dōTERRA. Odprte obveznosti 
ali kršitve postopkov ter kakršno koli neetično poslovno ravnanje je treba urediti tako, da družba dōTERRA s tem soglaša. 
V takih primerih si družba dōTERRA si pričakuje pravico, da po lastni presoji za nedoločen čas zadrži ali preusmeri plačila iz 
programa Founder Club drugemu Founder, ki se je kvalificiral, dokler se račun zadevnega Founder znova ne povrne v dobro 
stanje.

Rank kvalifikacije
Kvalifikacija* kot Founder do:

marec junij september december

GOLD 2 1 0 0

PLATINUM 3 2 1 0

DIAMOND 3 2 1 0

* Wellness Advokat mora za kvalifikacijo doseči rank tri zaporedne mesece.

PREOSTALO ŠTEVILO MESECEV ZA MORATORIJ


