
Harmonogram

Kvalifikačné obdobie
1. novembra 2022 – 31. januára 2023

Prijímanie žiadostí 
16. januára 2023 – 15. februára 2023

 
Prípravné obdobie  

16. februára 2023 – 28. februára 2023
 

Sezónne dátumy 
1. marca 2023 – 31. mája 2023

Kvalifikácie

Splňte tieto požiadavky za jeden mesiac 
počas kvalifikačného obdobia.

 
• Kvalifikujte sa na pozícii Premiér – Platina 
• Osobne zaregistrujte dvoch nových členov 

v Európe alebo Izraeli (buď ako wellness 
konzultant, alebo ako veľkoobchodný 
zákazník), každého s jednou registračnou 
objednávkou za 100 PV alebo viac

• Získajte aspoň jedného lídra z radov 
nadriadených, ktorý je ochotný vás 
sponzorovať počas klubu Diamond Club. 
Môžete mať až troch sponzorov.

• Podajte si žiadosť v období podávania žiadostí

Mesačné požiadavky

1. Dosiahnite požadovaný počet 
kvalifikačných registrácií, dve z nich 
musia byť osobné registrácie*.

Mesiac 1    10  
Mesiac 2    14  
Mesiac 3    18  

2. Usporiadajte aspoň 4 kurzy za mesiac
 

*Registrácie mimo tímu sa nerátajú ako 

 kvalifikačné registrácie.

Kvalifikačný bonus

Účastníci, ktorí splnia mesačné požiadavky, 
získajú bonus:

1. mesiac 300 EUR/255 GBP  
+ 50 produktových bodov

2. mesiac 400 EUR/340 GBP  
+ 100 produktových bodov

3. mesiac 500 EUR/425 GBP  
+ 150 produktových bodov

Tento bonus sa vypláca mesačne všetkým 
kvalifikovaným účastníkom a je určený ako 

pomoc s pokrytím nákladov na účasť v klube 
Diamond Club.
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Klub Diamond Club je program určený na pomoc wellness konzultantom budovať svoje tímy a postúpiť na vyššiu pozíciu.  
Táto jedinečná príležitosť pomáha wellness konzultantovi zväčšovať svoj tím v koncentrovanom časovom pláne,  

zatiaľ čo sa bude môcť stretávať s ľuďmi, formovať vzťahy a posilňovať svoju organizáciu dōTERRA.

Jar 2023



Akčné ponuky

Účastníci klubu Diamond Club majú špeciálny prístup k akčným ponukám. Noví členovia, ktorí sa 
zaregistrujú u účastníka klubu Diamond Club, získajú tieto akčné ponuky:

Novo zaregistrované osoby získajú 25 produktových bodov za prvé dve LRP objednávky vo výške 
100 PV alebo viac, ktoré zadajú v bezprostredne nasledujúcich mesiacoch po registračnej objednávke.
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Body

Účastníkom klubu Diamond Club sa udeľujú body za registrácie, LRP objednávky a postup na vyššiu 
pozíciu. Na konci sezóny vyhrajú ceny tí s najvyšším kumulatívnym počtom bodov! Body sa udeľujú 
takto:

Registračná objednávka za 100 – 199 PV = 2 bod 

Registračná objednávka za 200 – 399 PV = 3 body

Registračná objednávka za viac ako 400 PV = 4 body  

Registračná objednávka mimo tímu za viac ako 100 PV  
= 1 bod

LRP objednávka od registrovanej osoby DC za viac  
ako 100 PV = 3 body

Postup na vyššiu pozíciu Striebro – Diamant = 50 bodov 

PV registračnej objednávky Akčná ponuka

<99 PV Žiadna akčná ponuka

100 – 199 PV 15 ml Divoký pomaranč

200 – 399 PV 15 ml Divoký pomaranč + 15 ml Kopaiva

viac ako 400 PV
15 ml Kopaiva +  

15 ml zmes dōTERRA Adaptiv™

Odmeny a ceny

80 absolventov s najvyšším počtom kumulatívnych bodov sa bude kvalifikovať na výlet do miest 
získavania zdrojov dōTERRA v 2023. Desiati najúspešnejší si budú môcť priviesť jedného hosťa.

Bonus za dosiahnutý úspech 

Každý mesiac získa účastník, ktorý dosiahol najvyšší počet bodov na každej pozícii*, cenu v hotovosti. 

1. miesto získa 500 EUR/ 435 GBP 

2. – 3. miesto získa 250 EUR/ 220 GBP

4. – 10. miesto získa 150 EUR/ 130 GBP

 

Počas sezóny klubu Diamond Club sa bude udeľovať dar značky dōTERRA za postup na vyššiu pozíciu.  

*Tí, ktorí dosiahnu pozíciu Zlato a Platina sú na účely tohto ocenenia zaradení v jednej skupine.

Sponzori

Sponzor je wellness konzultant, ktorý v spolupráci so 
spoločnosťou doTERRA pomáha účastníkom uspieť v klube 
Diamond Club a finančne prispieva na mesačný bonus. 

Každý účastník môže mať až troch sponzorov, ale na účasť 
je potrebný aspoň jeden. Ak sa účastník kvalifikuje na bonus 
mesiaca, dōTERRA pokryje 50 % nákladov a sponzori pokryjú 
zvyšných 50 % nákladov rovnomerným rozdelením medzi seba.
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Obráťte sa na tím klubu Diamond Club na 
europediamondclub@doterra.com.

Kompletné informácie nájdete na 
https://www.doterra.com/ME/sk_ME/diamond-club


