Porovnávacia tabuľka
veľkoobchodného zákazníka a wellness konzultanta
VEĽKOOBCH. ZÁKAZNÍK

WELLNESS KONZULTANT

Registračný poplatok

£20/€20 alebo s registračným balíkom

£20/€20 alebo s registračným balíkom

Obnovovací poplatok

£15/€15 plus olej zdarma

£15/€15 plus olej zdarma

Zľava pri nákupe produktov

25% z maloobchodnej ceny

25% z maloobchodnej ceny

LRP body

Áno

Áno

Rýchla cesta

Áno

Áno

SRP body

Áno

Áno

Akciové ponuky

Áno

Áno

Možnosť počiatočnej
registračnej akcie (napr. zaregistruj sa so 150 PV a dostaneš
Cheer a Motivate zdarma)

Áno

Áno

Možnosť zapojiť sa do registračných akcií (napr. jazmín
a ruža, motivačný výlet a pod.)

Nie

avšak registrácia veľkoobchodného zákazníka sa
započítava jeho sponzorovi ako každá iná registrácia

Áno

Osobná web stránka

Nie

Áno

Bonusy a kompenzácia

Nie - nemôže mať spodnú líniu

Áno

Horná línia

Sponzor a registrátor nemusí byť rovnaká
osoba

Sponzor a registrátor nemusí byť rovnaká
osoba

Zmena registrátora

Počiatočná 14 dňová zmena sponzora pre
registrátora, ďalšia 14 dňová zmena sponzora
pre registrátora pri zmene na WA po 90 dňoch

Počiatočná 14 dňová zmena sponzora pre
registrátora

Presun neaktívneho účtu

Môže požiadať o presun pre svoj účet
po 6 mesiacoch inaktivity (0 PV)

Môže požiadať o presun pre svoj účet
po 6 mesiacoch inaktivity (0 PV)

Darovanie registrácie

Registráciu môžete podarovať raz za existenciu
účtu. Druhá zmena a to naspäť k originálnemu
registrátorovi po schválení spoločnosťou.

Registráciu môžete podarovať raz za existenciu
účtu. Druhá zmena a to naspäť k originálnemu
registrátorovi po schválení spoločnosťou.

Duplicitný účet

Nie je dovolený. Každá osoba/manželský
pár môže mať iba jeden účet, a to buď ako
veľkoobchodný zákazník alebo wellness
konzultant.

Nie je dovolený. Každá osoba/manželský
pár môže mať iba jeden účet, a to buď ako
veľkoobchodný zákazník alebo wellness
konzultant.

Rýchly štart

Vyplatený za 60 dní v registrátorskej línii

Vyplatený za 60 dní v registrátorskej línii

Unilevel

Vyplatený v sponzorskej línii po prvých 60 dňoch

Vyplatený v sponzorskej línii po prvých 60 dňoch

Bonusy Sila troch

LRP objednávka môže pomôcť hornej línii
kvalifikovať sa na Silu troch

LRP objednávka môže pomôcť hornej línii
kvalifikovať sa na Silu troch

Podmienky

Zjednodušené podmienky veľkoobchodného
zákazníka

Rovnaké ako dnešné podmienky pre
wellness konzultanta

mydoTERRA.com

Prístup do nákupného košíka, centra správ
a do nastavení profilu

Terajšia virtuálna kancelária, plný prístup

Zákonné varovanie o majetku - Je nelegálne, aby navrhovateľ alebo účastník obchodného systému presvečoval ľudí, aby vykonali platbu sľubovaním výhod zo získania
ďalších osôb, ktoré sa do systému zapoja . Nenechajte sa uviesť do omylu tvrdením, že vysoké zárobky sa dajú ľahko dosiahnuť.

