
       TÖRZSVÁSÁRLÓ WELLNESS TANÁCSADÓ
20£/20€ +ÁFA vagy minősítő belépő csomag 20£/20€ +ÁFA vagy minősítő belépő csomag

15£/15€ +ÁFA  egy ingyenes olajjal 15£/15€ +ÁFA  egy ingyenes olajjal

25% a kiskereskedelmi árból 25% a kiskereskedelmi árból

Igen Igen

Igen Igen

Igen Igen

Igen Igen

Igen Igen

Nem
de a Törzsvásárlói regisztrációkkal a felsővonal 
minősül a beléptetői promóciókra

Igen

Nem

Nem - nem lehet alsóvonala

Igen

Igen

Nem - nem tud beléptetni Igen

Nem szükséges Egyedi TB vagy adószám szükséges

A Szponzor és a Beléptető eltérhet A Szponzor és a Beléptető eltérhet 

Az első 14 napon belül a Beléptető 
elhelyezheti más szponzor alá. További 14 
nap jár a Beléptetőnek az elhelyezésre, 
amennyiben átvált WT-vá 90 nap után. 

Az első 14 napon belül a Beléptető 
elhelyezheti más szponzor alá

6 hónapos inaktivitás (0PV) 
megigényelheti az elhelyezését. 

6 hónapos inaktivitás (0PV) 
megigényelheti az elhelyezését. 

A Beléptető pozíciót a fiók élettartalma alatt 
egyszer lehet elajándékozni. A második 
beléptetői változás az eredeti Beléptetőhöz való 
visszahelyezés lehet, amennyiben a cég 
engedélyezi. 

A Beléptető pozíciót a fiók élettartalma alatt 
egyszer lehet elajándékozni. A második 
beléptetői változás az eredeti Beléptetőhöz való 
visszahelyezés lehet, amennyiben a cég 
engedélyezi. 

Nem engedélyezett. Minden személynek/
házastársaknak VAGY egy Törzsvásárlói 
fiókja VAGY egy Wellness Tanácsadói 
fiókja lehet. 

Nem engedélyezett. Minden személynek/
házastársaknak VAGY egy Törzsvásárlói 
fiókja VAGY egy Wellness Tanácsadói 
fiókja lehet. 

Az első 60 napig kerül kifizetésre a beléptetői fában Az első 60 napig kerül kifizetésre a beléptetői fában

Az első 60 nap után kerül kifizetésre a szponzor fában Az első 60 nap után kerül kifizetésre a szponzor fában

Az LRP megrendelés segítheti a felsővonalat 
a 3-as Erő Bónuszra való minősülésben

Az LRP megrendelés segítheti a felsővonalat 
a 3-as Erő Bónuszra való minősülésben

Egyszerűsített Törzsvásárlói Működési 
Szabályzat

Jelenlegi Wellness Tanácsadói 
Működési Szabályzat

IgenNem

Hozzáférés a Vásárlás fülhöz, 
Üzenetközponthoz és a profil beállításokhoz Hozzáférés minden jelenlegi tartalomhoz

Gyors Összehasonlító Útmutató
Törzsvásárló és Wellness Tanácsadó

Belépő díj

Megújítási díj

Árkedvezmény

Hűségprogram pontok

Gyorsindulás

Kiszállítás hűségpontok

Termék promóció jogosultság

Belépési promóció jogosultság 
(pl. lépjen be 150PV-vel és 
kapjon egy Cheer és Motivate 
olajat ingyen)

Beléptető promóció 
jogosultság (pl. jázmin és 
Rózsa olaj, ösztönző utak, stb)

Személyes honlap

Bónuszok

Megosztás program

Adóazonosító

Felsővonal

Beléptetői elhelyezések

Inaktív fiók elhelyezése

A Beléptető pozíció 
elajándékozása

Fiók duplikálása

Gyorsstart Bónusz

3-as Erő Bónusz

Működési Szabályzat

Unilevel

Eladhatja a termékeket?

mydoTERRA.com élmény




