A dōTERRA nagy örömmel jelenti be a legújabb jutalékrendszer fejlesztését, ami a
Premier és Silver szint felé törekvő vezetőknek további bónuszokat fog kifizetni.
Ennek az alapnak az a célja, hogy felturbózza a fejlődő, üzletépítő vezetőket és
további kifizetéssel jutalmazza és ismerje el őket.
Mi a Turbó Bónusz?
Ez a bónusz egy alapból jön, hasonlóan a vezetői és teljesítmény alapokhoz, ami a
szerint fizet, hogy hány Wellness Tanácsadó minősült rá. Az alapba a cég globális
jutalékalapjának az 1%-a kerül. Minden Premier és Silver, aki minősül rá egy
részesedést fog kapni a Turbó alapból.
Hogyan lehet minősülni a Turbó Bónuszra?
Először is a Wellness Tanácsadó kifizetési címe az adott hónapban Premier vagy
Silver szintű kell, hogy legyen. Másodszor a Wellness Tanácsadó az adott
hónapban be kell, hogy léptessen személyesen legalább egy új Wellness
Tanácsadót vagy Törzsvásárlót 100 vagy a fölötti PV-vel.
Ez egy heti vagy havi kifizetésű bónusz?
A Turbó Bónuszt a fő bónuszokkal egy időben a minősülés utáni hónap 15-e és 20a között kerül kifizetésre. A Wellness Tanácsadók a jutalék jelentés vége felé
fogják megtalálni.
Akár többször is lehet minősülni a Turbó Bónuszra?
Igen. Ebből a bónuszból havonta lehet részesülni, amennyiben a minősülési
feltételek is minden hónapban teljesülnek.
Mikor kezd el fizetni a bónusz alap?
Az új alap a 2017. márciusi hónapban indul. Az első kifizetésekre április 15 és 20a között kerül sor a márciusi hónap után kifizetendő fő bónuszokkal együtt.
A Silverek továbbra is fognak minősülni a Vezetői Bónusz Alapból?
Igen. A Silverek továbbra is fognak kifizetésben részesülni a Vezetői Bónusz
Alapból. Egy részesedést akkor fognak kapni, amikor elérik a Silver szintet és
lehetőségük van további részesedésekből minősülni, minden személyesen
beléptetett és az Elite szintet először elért vezető után.
Ez az alap minden országban elérhető?
Ez az alap minden országban elérhető, kivéve Tajvant, ahol a továbbra is a Taiwan
Rising Leader Bónusz kerül kifizetésre.

