ÉLJE MEG

életét természetes megoldásokkal

Gratulálunk! Mostmár a kezében vannak a dōTERRA egyszerű, önállóan használható

és természetes megoldásai! Számos forrás segít Önnek megtanulni, hogyan használja
esszenciális olajait és hogyan érje el könnyen wellness céljait. Fedezze fel, milyen
előnyökkel jár, ha a Föld ajándékait használja.

tujda TÖBBET
Az alapok

Kezdje élvezni a természet legerősebb orvosságait! Meg fog lepődni, milyen könnyű természetesen
vigyázni egészségére, és hogy milyen gyorsan erősebbnek fogja magát érezni a dōTERRA
használatával. Vegye hát le a fedőt, és élvezze életét természetes megoldásokkal!
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• Tudja meg, hogyan használhatja sikeresen olajait egészségügyi gondjai
megoldására a successwithoils.com/use címen.
• Keressen természetes megoldásokat speciális betegségeire, találjon
válaszokat kérdéseire, és ossza meg élményeit másokkal a
successwithoils.com/forum címen.
• A dōTERRA’s Living magazinban – mely benne foglaltatik tagságában és
negyedévente postán juttatjuk el Önnek - további remek ötleteket és
információkat talál.
• Szerezze be a Modern Essentials című referenciakönyvet, mely útmutatást
ad az egészségügyi gondokkal és a megfelelő alkalmazással kapcsolatban,
ezen felül teljes termékleírásokat, tudományos- és kutatási eredményeket
is tartalmaz a successwithoils.com/resources címen.

Élő vagy online
bemutatók
Tudja meg, hogyan építheti be az esszenciális olajokat
élete minden szeletébe! Tapasztalja meg élő vagy az
online bemutatóinkat a successwithoils.com/learn címen.
Váljon Mindennapi Olajszakértővé
• Méregtelenítés és megújulás az egészségért
• Hangulat, elme és alvás helyes kezelése
• Tiszta és ragyogó bőr
• Természetes főzés és tisztítás esszenciális olajokkal
• És még rengeteg más téma!

Online források
Nézzen elkötelezett ajánlásokat, ellenőrizze az esszenciális olajok
mögött álló tudományos eredményeket, és tanuljon hasznos tippeket:
• Ajánlások a successwithoils.com/testimonials címen.
• Olajtudomány az aromaticscience.com címen.
• Tippek, videok és események a successwithoils.com/everyday címen.
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Melaleuca

vegyen TÖBBET
Lépjen be virtuális irodájába a mydoterra.com címen, és jusson hozzá bármikor újabb
dōTERRA termékekhez. Kattintson a „Vásárlás” fülre
a rendeléshez. Két módon vásárolhat:

A

SZTENDERD RENDELÉS (SO)

Tag azonosít (IPC#):
Jelszó:

Sztenderd rendeléskor nagykereskedelmi árakat érhet el (25%-kal a bolti ár alatt).
(Figyelem: sztenderd rendelései NEM SZÁMÍTANAK BE az ingyenes termékek felé).

B

LOJALITÁS JUTALOM PROGRAM RENDELÉS (LJP)

A legokosabb módja a vásárlásnak

Lojalitás Jutalom Program (LJP) rendeléskor nagykereskedelmi árakat érhet el (25%.kal a bolti
ár alatt) ezen felül... vásárlása további 10-30%-át INGYENES termékkreditként felszámítjuk ÉS
kompenzációra megszerzésére is jogosulttá válhat. A Lojalitás Program nem kötelező, azonban
lehetővé teszi, hogy hónapról hónapra megkapja, amit szeretne, a lehető legjobb feltételek mellett.

GYAKRAN FELTETT KÉRDÉSEK

Hogyan mondhatom vissza rendelésemet?

Hogy kaphatok vissza 30%-ot ingyenes termékkreditként?

• LJP rendelését bármikor visszamondhatja telefonon vagy

• Egyre több és több Lojalitás Jutalompontot fog szerezni:

ÍGY NŐNEK LJP PONTJA

1-3. hónap

4-6. hónap

10%

15%

7-9. hónap

10-12. hónap

20%

25%

emailben a service@doterra.com címen. Először használja fel
az ingyenes termékkreditjeit, így nem veszíti el őket. Ha úgy

13+ hónap

30%

• Kezdeti százaléka attól függ, milyen méretű kezdőcsomagot

dönt, hogy visszamondja rendelését, vegye figyelembe, hogy
következő LJP rendelése újra csak 10%-os jutalmat fog adni.
Hogy használhatom ki a dōTERRA speciális ajánlatait?
• Rendeljen legalább 125 PV értékben ötödike és tizenötödike

vásárol. Ha rendelése eléri az 50PV-t, akkor százalék száma 3

között. Így rendelésével megkapja a Hónap Termékét -

havonta 5%-kal növekszik, amíg el nem éri a 30%-ot.

INGYEN. Ha ötödikéig vár, akkor úgy intézheti rendelését, hogy
részt tudjon venni a havi dōTERRA ajánlatokban.

Hogyan tudom megváltoztatni LJP rendelésemet?

Hogyan válthatom be termékkrediteimet?

• A vásárolt tárgyak, szálíltási dátum, bankkártya, stb.
megváltoztatásához, kattintson a “Vásárlás”-ra, és válassza

• Telefonáljon a (1-800-411-8151) számra vagy írjon emalilt

a “Lojalitás Jutalmaim”-at, kattintson a “Lojalitás Jutalmak

(service@doterra.com) beváltási rendelésével. A

Szerkesztése/Megnézése”-re, válassza ki a kívánt szerkesztési

termékkredetik a rendelést követő 60 napban válthatók be.

opciókat a bal oldali oszloppól.
Rendelhetek az LJP rendelésem dátuma előtt?
• Igen, kattintson a “szállítás szerkesztése”-re és válassza ki,
milyen napon szeretné megkapni rendelését.

TERMÉKÉRTÉKNEK (PV) MEG
KELL HALADNIA

10

50 100 125 150

Az (LJP)Jutalom pontok megtartása

Lehet havonta göbb LJP rendelésem is?
• Igen, annyit rendel, amennyit akar. Mondja vissza azokat,
melyeket következő hónapban nem szeretne megkapni. Ha
közvetíteni szeretne, akkor egy hónapban legalább egyszer
100 PV értékben kell LJP rendelést leadnia.

Jutalom pontok szerzése & % növelése
Gyors Indulás és Közvetítés elérése*
Ingyenes Hónap Terméke Klub
(ha tizenötödike előtt rendel)

A 3-as erő bónusz egyszerűsítés

Nézzen meg egy rövid videót a Lojalitás
Jutalmak előnyeiről a successwithoils.com/
rewards címen.
©

*Ezek a jutalmazási lehetőségek azok számára elérhetőek, akik belépnek
a programba vagy más nagykereskedelmi tagokat szponzorálnak. A
közvetítéshez a 100 PV-t egy rendelésen belül kell elérni.
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kapjon TÁMOGATÁST

Támogatói csapata
Elsődleges támogató:
Név

Az egyik legértékesebb eszköz, amit a
kezébe adunk: a dōTERRA támogatók
csapata. Ez a szorosan összetartó
csoport azon dolgozik, hogy Ön
megkapja azt az útmutatást, melynek
révén igazán megtapasztalhatja a
sikert a dōTERRA-val.

Telefon
Email

További támogató:
Név ￼

		

Telefon
Email

Heti csoportos hívás:
Nap 		

Még nem kapott wellness
tanácsadót? Kérdezzen rá
támogatói csapatánál:

Szám 		
Hozzáférési kód

dōTERRA Tag Szolgáltatások:
service@doterra.com
Amerika: +1 800-411-8151
Ausztrália: +61 (02) 8006-4854
Németország: +49 (0)561 9877916
Japán: +81 (0)50 58065757
Tajvan: +886 (0)4 22107011
Egyesült Királyság:
+44 (0)1480 433444

dōTERRA Terméktámogatás:
productsupport@doterra.com
dōTERRA U.S.:
436 W. 800 N.
Orem, UT 84057 USA
M-F 8am-6pm MST
SAT 11am-4pm MST

segítsen MÁSOKON

ALKOSSON TÖBBET A dōTERRA-VAL

OSSZA MEG BARÁTAIVAL

®

Tegye jobbá a világot a természetes
megoldások megosztásával és
hozzon létre reziduális jövedelmet
a dōTERRA-val.

LEAD

Amikor elkezdi érezni
a dōTERRA előnyeit,
mindenkivel meg akarja
majd osztani őket.
Szervezzen bemutatót, így
a barátai is jól járhatnak

Idő

Success

is not a place,
IT IS A PROCESS.
Success is the process of
living actively, joyfully,
and

OSSZA MEG

az ero”t adó természetes megoldásokat

purposefully.
Az Építő Útmutató és a Vezető
Útmutató segítségével
megtanulhatja, hogyan:
• Tanítson és vonjon be másokat
• Érjen el stratégiai növekedést
• Segítsen és mentoráljon másokat
• Lépjen előre és hozzon létre sikert

LEAD

ÉPÍTKEZZEN A

Ragadja meg a sikert és tudja meg, mi a következő
lépés a Megosztási Útmutató segítségével a
sharesuccess.com/sharedoterra címen.

®

success simplified

-VAL!

Leheto”ség a természetes megoldásokban

Építse ki sikerét ezen eszközök és még sok más
segítségével a sharesuccess.com/builddoterra címen.
Download or order this Live Guide at sharesuccess.com/resources
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