DEEL

versterk anderen met natuurlijke oplossingen

ZO KUNT U KRACHTIG

delen

Als u eenmaal de voordelen heeft meegemaakt van dōTERRA, wilt u die vanzelfsprekend
delen met anderen. Wie van uw kennissen zou baat hebben bij natuurlijke oplossingen? U kunt hen
helpen de kracht van dōTERRA te ervaren, hun medicijnkastje op natuurlijke wijze te vervangen en
hun leven te verbeteren met de natuurlijke oplossingen van dōTERRA.
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DEEL EEN OLIE-ERVARING

Iemand oliën laten ervaren is een eenvoudige
maar effectieve manier om uw familie
en vrienden te laten kennismaken met
etherische oliën en hen enthousiast te maken.

UITNODIGEN

Nu ze de kracht van olie hebben ervaren,
willen ze natuurlijk meer weten! Nodig hen uit
voor uw workshop tijdens uw opvolggesprek.
• Vraag naar hun ervaring met oliën. Luister.
• Inspireer hen nog meer door meer olieervaringen te delen.
• Kwalificeer vooraf door te vragen of
ze ervaring hebben met natuurlijke
oplossingen, etherische oliën en dōTERRA.
• Vraag of ze meer willen weten over
natuurlijke oplossingen.
• Nodig ze uit voor een workshop of
privésessie.
• Bevestig de afspraak en vraag of u voor
de workshop een herinnering mag geven.
Een workshopuitnodiging downloaden kan
op sharesuccess.com/invitation.

VOORBEREIDEN
• Vul de lijst op de tegenoverliggende pagina in.
• Houd altijd uw oliën bij de hand zodat u
anderen altijd kennis kunt laten maken.
Maak proefmonsters. Voeg 10-15 druppels
toe aan een proefmonsterflesje en plak er
een label op.
• Werk naar behoefte samen met uw
consultant.

HERINNEREN
3 Bent
u wel eens iets belangrijks vergeten,
gewoon omdat er iets tussenkwam? Bied
extra service door uw gasten te herinneren
aan de waardevolle oplossingen die ze zullen
ontdekken.

BEL–48 uur voor de les begint

DELEN
• Neem een gepersonaliseerd proefmonster,
de Intro Guide en instructies mee hoe ze de
oliën voor hun kwalen kunnen gebruiken.
Nodig hen uit om het
monster te proberen.
UDIG
KAN EENVO
™
• Deel uw eigen
ZIJN
olie-ervaring(en).
• Vraag of u over
3 dagen opnieuw
contact mag
opnemen.

• Deel hoe het voor u een verschil maakte om
meer te weten te komen.
• Vraag hen om van tevoren de belangrijkste
gezondheidsproblemen te benoemen
waarvoor ze natuurlijke oplossingen zoeken.
• Deel een persoonlijke olie-ervaring.

Gezondheid

SMS–2 tot 4 uur voor de workshop begint
Video's en geschreven instructies over wat
u bij elke interactie moet zeggen staat op
sharesuccess.com/sharescripts.

making met
Een kennis
®
ential Oils
dōTERRA1 Ess

Deel uw olie-ervaring

Uitnodigen

Herinneren: Bellen

Herinneren: Sms/workshop Workshop eindigt

Ideale schema:

Dag 1

Dag 4

Dag 9

Dag 11

Dag 14

Datum:

______

______

______

______

______
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MET WIE WILT U

delen?

Als uw workshop dichterbij komt, neemt uw consultant contact op om u op weg te helpen. Hij of zij zal ook
het benodigde materiaal meenemen naar de workshop. Neem contact met hem of haar op bij vragen.
Datum: ______________ Tijd: ___________________
Locatie: ____________________________________
Presentator: _________________________________
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3

Herinneren
48u/4u

Gezondheidsklacht

1

Uitnodigen

Telefoon

E-mail

De 3 interacties:
Olieervaring
delen

Naam

Rosemary
(rozemarijn

Telefoon: _____________ E-mail:________________

Volg deze drie interacties voor een succesvolle workshop.
doTERRA*

KWALIFICEER
VOORAF:
Hebben ze al
ervaring met...?
Natuurlijke
gezondheid
Etherische
oliën

• Schrijf hieronder de namen op van degenen
met wie u wilt delen.
• U kunt delen via een persoonlijke
privésessie of door workshophost te zijn.
• Nodig minstens 15 mensen uit voor de
ideale workshopgrootte van 5-10 deelnemers.
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VOORBEREIDING WORKSHOP
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• Facultatief: Bereid een snack voor met uw
• Zorg voor een sfeer die leren bevordert.
oliën die uw gasten kunnen proeven. Kijk voor
• Bereid een persoonlijke, positieve introductie van uw
eenvoudige, leuke recepten op
presentator voor.
sharesuccess.com/classfood.
• Bereid u mentaal voor om met de groep te delen waarom • Een Class Planner (workshopplanner)
u hen heeft uitgenodigd. Bereid ook een korte ervaring
downloaden kan op
met oliën voor om te delen.
sharesuccess.com/classplanner.

VOORBEREIDING PRIVÉSESSIE
• Bedenk wat zijn of haar specifieke behoeften zijn en bereid oplossingen voor.
• Neem oliën om te delen, handouts en/of digitale presentatie mee.
* Zorg dat u uw gasten vooraf kwalificeert. Zijn ze al bekend met dōTERRA, vraag dan of ze vrienden of familie hebben
die al zijn aangemeld bij wie ze zich liever willen aanmelden. Dit geeft een leidraad op wie u uw aandacht het best kunt richten.
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MANIEREN OM TE

delen

A DEEL MET VRIENDEN & ONTVANG EEN
GESCHENK Bedankt dat u workshophost was en
hoop en gezondheid met uw dierbaren deelde!
KIES UW GESCHENK Ontvang 10% van de totale verkoop* uit uw eerste workshop aan GRATIS producten.
500 PV = On Guard® Huisbeschermingsset:
- On Guard® Reinigingsmiddel
50 PV OF - On Guard® Schuimhandzeep
GRATIS
- 2 dispensers

1500 PV = Stemmingsregelingsset:
- InTune™
150 PV
OF - Balance
GRATIS
- Serenity

- On Guard® Natural Whitening

- Elevation
- Citrus Bliss
- Hand- & Bodylotion

- BONUS: On-the-Go Keychain

Tandpasta

1000 PV= Dagelijkse Spa-set:

2000 PV = Complete Huidverzorgingsset:

- Salon Essentials Shampoo
100 PV OF - Salon Essentials Conditioner
GRATIS
- Root to Tip Serum

- Gezichtsreiniger
200 PV OF - Clear Skin mengsel
GRATIS
- Immortelle mengsel

- Hydraterende crème
- Verstevigend serum
- Verkwikkende scrub

- Healthy Hold Glaze

- Pore Reducing toner

- Whisper™ mengsel

- Anti-Aging-moisturizer

- BONUS: On-the-Go Keychain

- BONUS: On-the-Go Keychain gezichtsreiniger

- Clear Skin
schuimende

*Totale verkoop = totale PV (productwaarde) verkocht binnen 3 dagen na workshop

B DEEL, STEUN & VERDIEN INKOMEN

Bedankt dat u anderen versterkt terwijl u:
• De natuurlijke oplossingen van dōTERRA met hen deelt
• Hen helpt succesvol te zijn
• Een extra inkomen verdient
“Ik kan niet in woorden uitdrukken wat werken met dōTERRA doet voor ons
gezin en leven, onze gezondheid en toekomst. Door de persoonlijke groei
en de kennis die we hebben gekregen, leiden we een leven dat verre van
saai en middelmatig is. Met eenvoudige ondersteuning helpen we anderen
alles te verwezenlijken wat in hun vermogen ligt, waarna we weer opnieuw
kunnen dromen!”
- James & Chelsea Stevens, Blue Diamonds

uw VOLGENDE STAP

®

Success

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

Om provisie te verdienen:

LEAD

Begin met delen! Mogelijk wilt u ook verkennen hoe u een blijvend extra
inkomen kunt verdienen met dōTERRA. Kijk daarvoor in de Build Guide en
Lead Guide.

BOUW OP MET

zakelijke kansen met natuurlijke oplossingen

purposefully.

Denk eraan uw LRP-bestelling van minstens 100 PV te plaatsen.

LEAD

Ylang Ylang

Download of bestel deze Share Guide op sharesuccess.com/resources
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®

success simplified

