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styrk med naturlige løsninger

HVORDAN

deler man KRAFTFULDTLY

Kun olet kokenut dōTERRAn edut,

haluat luonnollisesti jakaa ne muiden kanssa. Ajattele ihmisiä, joiden uskot hyötyvän luonnollisista
ratkaisuista. Voit auttaa heitä kokemaan dōTERRAn voiman, oppimaan miten he voivat korvata
lääkekaappinsa luonnollisesti ja voimaantumaan dōTERRAn tarjoamilla luonnollisilla ratkaisuilla.
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JAA ÖLJYKOKEMUKSIA
Öljykokemuksen jakaminen toisen kanssa on
helppo, mutta tehokas tapa esitellä eteeriset
öljyt perheellesi ja ystävillesi ja saada heidät
innostumaan ja oppimaan lisää!

VALMISTAUDU
• Täytä lista vastakkaisella sivulla.
• Pidä aina öljyjä valmiina, jotta voit tarjota
kenelle tahansa öljykokemuksen. Tee
näytteitä. Lisää 10-15 tippaa näytepulloon ja
laita päälle tarra.
• Toimi yhdessä konsulttisi kanssa tarvittaessa.
JAA
• Ota henkilökohtainen näyte, Esittelyopas ja
ohjeita esille näyttääksesi, miten öljyjä voidaan
käyttää terveysvaivoihin. Pyydä heitä kokeile
maan näytettä.
• Jaa omat öljyko
HCAeaNlBEthy
kemuksesi.
SIMPLE
• Kysy lupaa kysyä
mielipiteitä 3 päivän
päästä.

Nyt kun heillä on öljykokemus, he ovat
kiinnostuneita kuulemaan lisää! Kutsu heidät
oppitunnillesi kun kysyt jälkikäteen mielipiteitä.
• Kysy heidän öljykokemuksestaan. Kuuntele.
• Jatka inspiroimista jakamalla muita
öljykokemuksia.
• Kysy, onko heillä kokemuksia muista
luonnollisista ratkaisuista, eteerisistä
öljyistä ja dōTERRAsta.
• Kysy, haluavatko he kuulla lisää
luonnollisista ratkaisuista.
• Kutsu heidät oppitunnille/henkilökohtaisiin
neuvontoihin.
• Vahvista osallistuminen ja kysy, voitkoantaa heille
nopean muistutuksen ennen oppituntia.
Lataa oppituntikutsu osoitteesta
sharesuccess.com/invitation.
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MUISTUTA
Oletko koskaan unohtanut jotakin tärkeää
vain siksi, että elämä on vienyt mennessään?
Näe ylimääräistä vaivaa muistuttaaksesi
vieraita arvokkaista ratkaisuista, jotka he
tulevat löytämään!

SOITA 48 t ennen oppituntia
• Kerro, kuinka oppimasi tieto on muuttanut
elämääsi.
• Pyydä heitä valmistautumaan pohtimalla
tärkeimpiä terveyshuolia, joihin he
haluaisivat löytää luonnollisia ratkaisuja.
• Jaa henkilökohtainen öljykokemus.
LÄHETÄ TEKSTIVIESTI 2-4 tuntia ennen
Video- ja kirjallisia ohjeita
vuorovaikutustilanteisiin löydät osoitteesta
sharesuccess.com/sharescripts.
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Invite

Remind: Phone

Remind: Text/Class

Class Closes

Day 1
______

Day 4
______

Day 9
______

Day 11
______

Day 14
______

Ideal Timeline:
Date:

KUTSU
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KENEN KANSSA HALUAT

jakaa?

Phone

Email

Health Concern

1

2

3

Remind
48hr/4hr

Name

The 3 Interactions:

Invite

Noudata näitä kolmea vuorovaikutusta varmistaaksesi onnistuneen oppitunnin.

Share Oil
Experience

doTERRA*

Essential oils

Natural health

PREQUALIFY:
Have they had
experience
with...?

Kun oppitunti lähestyy, konsulttisi ottaa sinuun yhteyttä valmistellakseen sinut menestystä varten.
Hän tuo myös tarvittavat materiaalit oppituntiasi varten. Ota häneen yhteyttä, jos sinulla on kysyttävää.
• Käytä allaolevaa tilaa listaamaan henkilöiden
Päivämäärä:______________ Aika:________________		
nimiä, joiden kanssa haluat jakaa.
• Voit jakaa heidän kanssaan tapaamalla
Paikka:___________________________________
henkilökohtaisilla neuvontakeroilla tai
Esittelijä:________________________________
isännöimällä oppitunnin.
• Kutsu 15+ henkilöä, jolloin saat ihanteellisen
Puhelin:_____________Sähköposti:_________________
osallistujamäärän, 5-10 henkilöä.
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OPPITUNTIIN VALMISTAUTUMINEN
• Luo ilmapiiri oppimiselle.
• Ole valmis ylistämään ja esittelemään esittelijäsi.
• Valmitauduhenkisesti jakamaan osallistujien kanssa tieto,miksi
kutsuit heidät. Valmistaudu myös jakamaan tiivis öljykokemus.

• Pohdi heidän erityistarpeitaan ja valmistaudu tarjoamaan ratkaisuja.
• Tuo öljyjä jaettavaksi, luentolehtisiä ja/tai digitaalisia esityksiä.
Varmista, että valikoit vieraasi ennalta. Jos he ovat jo tietoisia dōTERRAsta, kysy heiltä, onko heillä ystäviä tai perheen jäseniä, jotka ovat jo
ilmoittautuneet, joiden kanssa he haluaisivat liittyä mieluummin. Näin saat tietoa, miten suuntaat vaivannäkösi parhaiten.
SHARE SUCCESS 2013
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• Vapaaehtoista: Valmista välipala käyttämällä öljyjä
ja tarjoile vieraillesi. Helppoja ja hauskoja reseptejä
saat osoitteesta sharesuccess.com/classfood.
• Lataa oppitunnin suunnittelutyökalu
osoitteesta sharesuccess.com/classplanner.

HENKILÖKOHTAISEEN NEUVONTAAN VALMISTAUTUMINEN

©
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Rosemary

TAPOJA

jakaa

A JAA YSTÄVIEN KANSSA & NAUTI

LAHJASTA Kiitos kun isännöit oppitunnin ja jaoit

terveyttä ja toivoa lähimmäisillesi!
VALITSE LAHJASI ja saat 10 % ILMAISIA tuotteita ensimmäisen oppituntisi kokonaismyynnistä*
500 PV = On Guard® Home Protection –pakkauksesta:

- On Guard® -puhdistusaine
50 PV TAI - On Guard® vaahtoava käsisaippua
ILMAISEKSI
- 2 dosettia
- On Guard® luonnollisesti valkaiseva
hammastahna
1 000 PV = Daily Spa –pakkaus:
- Salon Essentials -shampoo
100 PV TAI - Salon Essentials -hoitoaine
ILMAISEKSI
- Root to Tip -seerumi
- Healthy Hold Glaze -vaha
- Whisper™ -sekoitus
- BONUS: On-the-Go -avainketju

1 500 PV = Mielialan hallintapakkaus:
- InTune™
- mielialan kohoamista
150 PV
TAI - tasapainoa
- Citrus Bliss
ILMAISEKSI
- rauhaa
- Hand & Body -voide
- BONUS: On-the-Go -avainketju

2000 PV = Ihonhoitopakkaus:
- kasvojenpuhdistusaine - kosteusvoide
TAI - Clear Skin -sekoitus
- kiristävä seerumi
200 PV
- Immortelle -sekoitus
- virkistävä kuorintavoide
ILMAISEKSI
- huokosia pienentävä
- Clear Skin –vaahtoava
kasvovesi
kasvojenpesuaine
- Anti-Aging -kosteusvoide
- BONUS: On-the-Go -avainketju

*Kokonaismyynti = kokonais-PV (tuotearvo, product value), jotka myyty 3 päivän sisällä oppitunnista
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JAA, TUE & JA LUO TULOJA
Kiitos kun voimaannutat muita
• jakamalla dōTERRAn luonnollisia ratkaisuja heidän kanssaan
• tukemalla heidän menestystään
• luomalla ylijäämätulon virran.
“Sanat eivät riitä kuvailemaan, mitä dōTERRAn rakentaminen on tuonut
perheellemme, terveydellemme, elämällemme ja tulevaisuudellemme.
Kokemamme henkilökohtainen kasvu ja koulutus on voimaannuttanut
meidät elämään aivan muuta kuin tavanomaista ja keskinkertaista elämää.
Ja yksinkertaisten palvelutekojen kautta autamme muita toteuttamaan
todellisen potentiaalinsa – ja näin saamme kaikki tilaisuuden unelmoida!

- James & Chelsea Stevens, Blue Diamonds

SEURAA vaaskel
LEAD

Ala jakaa! Kun teet niin, haluat ehkä tutkia mahdollisuutta luoda pysyvää
ylijäämätuloa dōTERRAn avulla Build- ja Lead Guide –oppaiden avulla.

®

Ansaitse myyntipalkkioita:
Muista tehdä LRP-tilaus, jossa on 100PV+

Success

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

OPBYG
din mulighed for naturlige løsninger

purposefully.

LEAD

Ylang Ylang

Download or order this Share Guide at sharesuccess.com/resources
© SHARE SUCCESS 2013
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success simplified

