USMERNENIA PRE FOUNDERS CLUB PRÍSLUŠNEJ KRAJINY
Účelom programu klubu dōTERRA Founders Club je identifikovať a odmeniť vedúcich lídrov wellness
konzultantov, ktorí zohrávajú kľúčovú úlohu pri otváraní, rozvíjaní a neustálom raste v regióne v znamení
udržateľnosti.
Pre región dōTERRA EMEA platia nasledujúce usmernenia týkajúce sa klubu Founders Club v príslušnej
krajine a kombinácie krajín:
•

Keď wellness konzultant splní všetky kvalifikácie po dobu 3 po sebe nasledujúcich mesiacov, bude sa
považovať za kvalifikovaného Zakladateľa v príslušnej krajine alebo kombinácii krajín. Kvalifikovaný
Zakladateľ musí v kalendárnom roku udržať všetky požiadavky počas 10 z 12 mesiacov pre pozíciu Zlato,
aby bol oprávnený na bonusový fond klubu Founders club pre konkrétnu krajinu. Od pozície Platina a
Diamant sa vyžaduje splniť všetky požiadavky počas 9 z 12 mesiacov. Pozrite si nižšie usmernenia klubu
Founders Club, kde nájdete konkrétne príklady časového rozvrhu pri dosahovaní požiadaviek pre 3 po
sebe nasledujúce mesiace v rámci kalendárneho roka.

•

POŽIADAVKA NA POZÍCIU ZLATO (pozri nižšie uvedenú tabuľku podľa krajiny alebo kombinácie krajín)
Aby sa wellness konzultant kvalifikoval ako Zakladateľ, musí dosiahnuť pozíciu Zlato a mať aspoň 3
osobne zaregistrované línie na pozícii Premiér v krajine alebo kombinácii krajín s organizačným objemom
viac ako 5 000 OV v každej línii. Wellness konzultant môže mať aj ďalšie línie, ktoré ho kvalifikujú
na pozíciu Zlato, ale na to, aby sa kvalifikoval, musí mať 3 z týchto línií na pozícii Premiér osobne
zaregistrovaných v krajine alebo kombinácii krajín a presiahnuť organizačný objem 5 000 OV v každej
línii. Objem sa bude preverovať na úrovni Exekutív.

•

POŽIADAVKA NA POZÍCIU PLATINA (pozri nižšie uvedenú tabuľku podľa krajiny alebo kombinácie krajín)
Aby sa wellness konzultant kvalifikoval ako Zakladateľ, musí dosiahnuť pozíciu Platina a mať aspoň 3 osobne
zaregistrované línie na pozícii Striebro v krajine alebo kombinácii krajín s organizačným objemom viac ako
9 000 OV v každej línii. Wellness konzultant môže mať aj ďalšie línie, ktoré ho kvalifikujú na pozíciu Platina,
ale na to, aby sa kvalifikoval, musí mať 3 z týchto línií na pozícii Striebro osobne zaregistrovaných v krajine
alebo kombinácii krajín a presiahnuť organizačný objem 9 000 OV v každej línii. Objem sa bude preverovať
na úrovni Elita.

•

POŽIADAVKA NA POZÍCIU DIAMANT (pozri nižšie uvedenú tabuľku podľa krajiny alebo kombinácie krajín)
Aby sa wellness konzultant kvalifikoval ako Zakladateľ, musí dosiahnuť pozíciu Diamant a mať aspoň 4
osobne zaregistrované línie na pozícii Striebro v krajine alebo kombinácii krajín s organizačným objemom
viac ako 9 000 OV v každej línii. Wellness konzultant môže mať aj ďalšie línie, ktoré ho kvalifikujú na pozíciu
Diamant, ale na to, aby sa kvalifikoval, musí mať 4 z týchto línií na pozícii Striebro osobne zaregistrovaných
v krajine alebo kombinácii krajín a presiahnuť organizačný objem 9 000 OV v každej línii. Objem sa bude
preverovať na úrovni Elita.

•

Zakladatelia získajú jeden podiel vo fonde klubu Founders club konkrétnej krajiny alebo kombinácie
krajín. Fond tvorí 0,5 % z celkového provízneho objemu (commissionable volume) za kvalifikačný
kalendárny rok, ktorý je rozdelený medzi príslušný počet Zakladateľov. Pozrite si tabuľku uvedenú nižšie.

•

Keď sa v každej príslušnej krajine alebo kombinácii krajín obsadia všetky pozície Zakladateľov, klub
Founders Club bude pre túto oblasť zatvorený (pozri nižšie uvedenú tabuľku s počtami pozícií za
krajinu alebo kombináciu krajín).

Počet pozícií Zakladateľov pre krajinu
alebo kombináciu krajín

Požiadavka na
pozíciu v krajine

Dátum otvorenia

Litva [ZATVORENÉ]
Estónsko [ZATVORENÉ]
Lotyšsko [ZATVORENÉ]

5

Zlato

1. júna 2017

Bulharsko [ZATVORENÉ]
Moldavsko (GAC) [ZATVORENÉ]
Rumunsko [ZATVORENÉ]

10

Zlato

1. september 2017

Grécko
Cyprus
Malta

7

Zlato

1. júna 2017

Česká republika
Slovensko

10

Platina

1. júna 2017

Maďarsko [ZATVORENÉ]

5

Zlato

1. júna 2017

Bosna a Hercegovina (GAC)
Chorvátsko
Slovinsko

5

Platina

1. septembra 2017

Poľsko

10

Zlato

1. júna 2017

Rakúsko [ZATVORENÉ]

5

Diamant

1. júna 2017

Belgicko
Luxembursko

7

Zlato

1. júna 2017

Švajčiarsko
Lichtenštajnsko

5

Diamant

1. júna 2017

Francúzsko
Andorra
Monako

15

Zlato

1. júna 2017

Nemecko

17

Diamant

1. júna 2017

Írsko

5

Platina

1. júna 2017

Taliansko [ZATVORENÉ]

15

Zlato

1. júna 2017

Holandsko

7

Diamant

1. júna 2017

Island
Dánsko
Fínsko
Nórsko
Švédsko

10

Platina

1. júna 2017

Portugalsko [ZATVORENÉ]

5

Zlato

1. júna 2017

Španielsko

10

Zlato

1. júna 2017

Spojené kráľovstvo

15

Diamant

1. júna 2017

Izrael [ZATVORENÉ]

5

Zlato

1. júna 2017

Rusko [ZATVORENÉ]

30

Zlato

1. januára 2020

Južná Afrika

20

Zlato

1. októbra 2019

Krajina alebo kombinácia krajín

USMERNENIA KLUBU FOUNDERS CLUB
•

Pre ktorúkoľvek z krajín alebo kombináciu krajín môže dōTERRA kedykoľvek, výhradne podľa vlastného uváženia, stanoviť
ďalšie požiadavky na kvalifikáciu Zakladateľa do klubu Founders Club. Tieto požiadavky môžu, okrem oného, zahŕňať
požiadavky na ďalší pokrok alebo požiadavky na výkonnosť, ako je dosiahnutie bonusu Power of 3 alebo požiadavku,
aby Zakladateľ preukázal aktivitu v konkrétnej krajine alebo kombinácii krajín. „Aktivita“ môže byť konkrétne vymedzená
požiadavkami týkajúcimi sa oblastí, ako napríklad: mentoring, osobná registrácia a rozvoj jednotlivcov v krajine alebo
kombinácii krajín, organizovanie stretnutí na danom trhu alebo účasť na podujatiach na príslušnom trhu..

•

Zakladateľom by mal byť osoba, ktorá skutočne buduje účet potenciálne kvalifikujúceho sa wellness konzultanta. Účty
wellness konzultantov budované príbuzným alebo priateľom v mene inej osoby, nespĺňajú podmienky kvalifikácie.

•

Wellness konzultant sa môže kvalifikovať na pozíciu Zakladateľa len v prípade, ak bola kvalifikácia dosiahnutá
preukázateľných objemom. Ak wellness konzultant použije danú platobnú metódu na viacerých účtoch, musí preukázať, že
ide o objednávky pre iné osoby. Bude sa vyžadovať doklad o vrátení platby wellness konzultantovi príjemcom.

•

Jednotlivec nesmie mať viac ako jednu pozíciu Zakladateľa v jednej krajine alebo kombinácii krajín. Členstvo v klube
Founders Club je odmena za samostatnú a osobnú snahu. Wellness konzultant sa však môže kvalifikovať na jednu pozíciu
Zakladateľa v každej samostatnej krajine alebo kombinácii krajín, kde existuje klub Founders Club.

•

Keďže si Zakladateľ musí udržiavať kvalifikáciu 10 z 12 mesiacov v každom kalendárnom roku v prípade pozície Zlato (9 z 12
mesiacov v prípade pozícií Platina a Diamant), platí tiež toto:
•

Pre prvý rok kvalifikácie sa 3 po sebe nasledujúce mesiace, keď sa kvalifikujete ako Zakladateľ, započítavajú taktiež
do požiadavok na udržanie pozície Zakladateľa za kalendárny rok. Ak sú prvé 3 mesiace kvalifikačného roka mesiace
október, november a december, Zakladateľ sa bude kvalifikovať na bonus klubu Founders Club v danom roku. Pozrite
sa na nižšie uvedenú tabuľku, kde sa uvádza „Celkový zostávajúci počet mesiacov výnimky“.

CELKOVÝ ZOSTÁVAJÚCI POČET MESIACOV VÝNIMKY
Kvalifikačná pozícia

Kvalifikujte sa* ako Zakladateľ do:
marca

júna

septembra

decembra

ZLATO

2

1

0

0

PLATINA

3

2

1

0

DIAMANT

3

2

1

0

* Aby sa Wellness konzultant kvalifikoval, musí dosiahnuť pozíciu počas 3 po sebe nasledujúcich mesiacov

•

Požiadavky na udržanie pozície Zakladateľa sa vynulujú na začiatku každého kalendárneho roka.

•

POŽIADAVKY NA ĎALŠÍ POKROK: Od každého Zakladateľa sa očakáva, že bude pokračovať v raste svojej organizácie
dōTERRA a pomáhať ostatným robiť to isté. S rozširovaním a rozvíjaním krajiny alebo kombinácie krajín sa od členov klubu
Founders Club očakáva, že budú rásť a rozvíjať sa tiež. Ako sa uvádza vyššie, pre klub Founders Club príslušnej krajiny
alebo kombinácie krajín môžu byť oznámené a vzťahovať sa požiadavky na ďalší rozvoj. Požiadavky sa môžu líšiť podľa
krajiny alebo kombinácie krajín.

•

Účet wellness konzultanta kvalifikujúceho sa na Zakladateľa musí spĺňať požiadavky spoločnosti dōTERRA. Nevyhovenie
smerniciam alebo porušenie postupov či pravidiel, ako aj akékoľvek neetické obchodné správanie sa musí vyriešiť k
spokojnosti dōTERRA. dōTERRA si vyhradzuje právo v takýchto prípadoch, výhradne podľa vlastného uváženia, odložiť
alebo zadržať na neurčitý čas platby klubu Founder Club pre inak sa kvalifikujúceho člena Zakladateľa, kým sa účet člena
Zakladateľa nevráti späť do poriadku.
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