Partilhe

dando poder com soluções naturais

Como

partilhar poderosamente
ō

Quando experimentar os benefícios da d TERRA, você irá naturalmente querer partilhá-los
com outros. Pense naqueles que conhece e como as soluções naturais lhes poderiam ser benéficas. Poderá
ajudá-los a experimentar o poder da dōTERRA, aprender como substituir naturalmente o seu armário dos
medicamentos e a terem mais poder com as soluções naturais que a dōTERRA pode oferecer.
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PARTILHE A EXPERIÊNCIA COM ÓLEOS
Dar a alguém uma experiência com óleos é uma
maneira simples mas com impacto de introduzir
a sua família e amigos a óleos essências, e façaos ficar com vontade para saber mais!

CONVIDE
Após a sua experiência com óleos eles estarão
animados para aprender mais! Convide eles
para sua aula e obtenha sua opinião.
• Pergunte como foi a experiência. Ouça.
• Continue a inspirar partilhando outras
experiências com óleo.
• Pré-qualifique-se questionando se a pessoa já
teve experiência com soluções naturais, óleos
essências e dōTERRA.
• Pergunte se gostariam de saber mais sobre
soluções naturais.
• Convide-os para uma aula/encontro.
• Confirme sua presença e pergunte se lhes pode
dar um breve lembrete antes da aula.
Para baixar um convite de aula, vá a
sharesuccess.com/invitation.

PREPARE
• Preencha a lista na página oposta.
•	Tenha sempre os seus óleos à mão para que
possa oferecer uma experiência de óleo a
qualquer pessoa. Faça amostras. Adicione
de 10 a 15 gotas a uma amostra e meta um
autocolante no topo.
• Partner with your consultant as needed.
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RELEMBRE
Já alguma vez se esqueceu de algo importante
apenas porque a vida deixou passar? Faça
um esforço extra para relembrar os seus
convidados das soluções valiosas que irão
descobrir!

TELEFONE–48 horas antes da aula

• Pegue numa amostra personalizada, um Guia de
Introdução, e instruções de como utilizar os óleos
para os seus problemas de saúde. Convide-os a
experimentar a amostra.
• Partilhe as suas
CAN BE
próprias experiências
SIMPLE
com óleos.
• Obtenha permissão para
consultá-los nova mente
em 3 dias.

• Partilhe como aprender mais fez diferença
para si.
• Convide-os a partilhar as suas preocupações
de saúde que tenham para tentarem
encontrar soluções naturais.
• Partilhe uma experiência com óleos pessoal.

Healthy

MANDE MENSAGEM–2 a 4 horas antes da aula
Para vídeo de instruções e instruções escritas
para o que deve dizer em cada interação, vá a
sharesuccess.com/sharescripts.
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Partilhe experiência de Óleo Convide
Hora Ideal:
Data:

Dia 1
______

Dia 4
______
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Lembre: Telefone

Lembre: Mensagem/Aula

Fecho da Aula

Dia 9
______

Dia 11
______

Dia 14
______
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Com quem você quer

partilhar?

Health Concern
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Remind
48hr/4hr

Phone

Email

1

Invite

Name

The 3 Interactions:
Share Oil
Experience

Siga estas três interações para a certeza de uma aula de sucesso
doTERRA*

Essential oils

Natural health

PREQUALIFY:
Have they had
experience
with...?

Conforme sua aula se aproxima, seu consultor entrará em contato para auxiliar seu sucesso. Eles também
irão trazer qualquer material que for necessário a sua classe. Entre em contato caso tenha qualquer
questão.Use o espaço abaixo para listar os nomes
daqueles com quem você quer partilhar
Data: ______________ Hora: ________________ 		
• Você pode partilhar com eles em encontros
individuais ou em uma aula.
Sítio: ___________________________________
• You can share with them by meeting one-on-one
Apresentador:______________________________
or hosting a class.
• Convide mais de 15 pessoas para ter um tamanho
Phone:_____________Email:__________________
de aula ideal, entre 10 a 15 participantes.
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PREPARAÇÃO DA AULA
• Criação da atmosfera de aprendizagem.
• Prepare-se para edificar e apresentar o seu apresentador.
• Prepare mentalmente o que vai partilhar com a classe, porque
você os convidou. Também prepare-se para partilhar uma
experiência com óleos de maneira sucinta.

•	Opcional: Prepare um lanche para os seus
convida dos degustarem usando os seus óleos.
Para receitas simples e divertidas veja
sharesuccess.com/classfood.
• Para baixar um Planeador de Aulas, vá até
sharesuccess.com/classplanner.

PREPARAÇÃO INDIVIDUAL – UM A UM
• Pense sobre as suas necessidades específicas e prepare-se com soluções.
•	Traga óleos para partilhar, folhetos de aulas e/ou uma apresentação digital.
*Assegure-se de pré-qualificar os seus convidados. Se eles conhecem dōTERRA, pergunte-lhes se têm amigos ou família que já estejam
envolvidos e que prefiram entrar através deles. Isto irá guiá-lo onde focar melhor os seus esforços.
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Rosemary

Maneiras de

partilhar

A PARTILHE COM AMIGOS E DISFRUTE
DE UMA PRENDA Obrigado por dar uma aula e

partilhar saúde e esperança com aqueles de quem gosta!

ESCOLHA A SUA PRENDA

Receba 10% do total das vendas* dos produtos na sua primeira aula em produtos GRÁTIS.

500 PV = Conjunto de proteção do Lar On Guard®:
- Limpador On Guard®
50 VA OU - Espuma de lavagem de mãos On
Guard®
GRÁTIS
- 2 Dispensadores
- Pasta de dentes branqueador
natural On Guard®

1500 PV = Conjunto de gestão de humor
- InTune™
- Elevaçã o
150 VA
- Equilíbrio
OU
- B ris a d e Citr i n o s
GRÁTIS
- Serenidade
- Loção para mãos e corpo.
- BONUS:
Porta-chaves.

1000 PV = Conjunto de Spa Diário:
- Shampoo profissional Essencial
Condicionador profissional Essencial
100 PV
GRÁTIS OU - Sérum da raiz à ponta
- Esmalte de longa duração saudável
- Mistura Whisper™
- BONUS: Porta-chaves.

2000 PV = Conjunto de cuidado da pele total:
- Limpador facial
- Creme hidratante
- Mistura pele limpa
- Emagrecedor
200 PV OU - Mistura Immortelle
- Esfoliante revigorante
GRÁTIS
- Tónico de redução
- Espuma de lavagem de
poros
cara pele limpa
- Hidratante anti-idade
- BONUS: Porta-chaves.
*Vendas totais = total PV (valor atual) vendido em 3 dias de aulas.

B PARTILHE, APOIE E CRIE RENDIMENTOS
Obrigado por dar mais poder aos outros enquanto você:
• Partilha as soluções naturais dōTERRA com eles.
• Apoia o seu sucesso.
• Cria uma boa dinâmica de rendimentos.
“Palavras não podem expressar o que construir dōTERRA fez pela nossa família, pela nossa saúde, nossas vidas e nosso futuro. O crescimento
pessoal e educacional que experimentamos nos deu mais poder para
viver mais além de um mundo mundano e de uma vida medíocre. Através
de atos simples de serviço, estamos ajudando os outros a perceber o seu
potencial – dar-nos a habilidade de sonhar novamente!”

-James e Chelsea Stevens, Diamantes Azuis

O seu próximo passo
LEAD

Comece a partilhar! Enquanto o faz, você quererá explorar como criar rendimen
tos duradouros com a dōTERRA através dos Guias de Construção e Liderança.

®

Success
Para ganhar comissão:
Lembre-se de fazer a sua encomenda de LRP de mais de 100purposefully.
PV
is not a place,
IT IS A PROCESS.
Success is the process of
living actively, joyfully,
and

ConstrUir
a sua oportunidade de soluções naturais

LEAD

Ylang Ylang

Baixe ou encomende este Guia de Partilha em sharesuccess.com/resources
© SHARE SUCCESS 2013
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success simplified

