ELÄ

luonnollisten rat kaisujen elämäntyylisi

Onneksi olkoon! Nyt sinulla on helppoja ja itseohjautuvia luonnollisia ratkaisuja dōTERRAn

ansiosta! Tukenasi on paljon resursseja tarjolla, jotta voit oppia miten eteerisiä öljyjä
käytetään ja saavuttaaksesi hyvinvoinnin tavoitteesi. Ota selvää, mitä nämä luonnon
rikkaudet voivat tuoda elämääsi.

opi LISÄÄ

PERUSTEET
Ala nauttia luonnon tehokkaimmista parannuskeinoista! Yllätyt kuullessasi, miten helppoa on
huolehtia terveydestä luonnollisesti ja miten nopeasti tunnet voimistuvasi dōTERRAa käyttämällä.
Joten avaa silmäsi ja nauti elämästä luonnollisten ratkaisujen kanssa!
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• Opi öljyjen oikeanlainen käyttö, jotta voit parantaa terveyttäsi asioista
osoitteessa successwithoils.com/use.
• Etsi luonnollisia ratkaisuja erityisiin vaivoihin ja löydä vastauksia
kysymyksiisi sekä jaa kokemuksesi muiden kanssa osoitteessa
successwithoils.com/forum.
• Lisää mahtavia vinkkejä ja tietoa saat dōTERRAn Living Magazine -lehdestä,
joka on osa jäsenyyttäsi ja lähetetään sinulle postissa 3 kuukauden välein.
• Saat Modern Essentials -oppaan terveysasioista ja so-velluksen, jossa
on täydelliset tuotekuvaukset, tiede- ja tutkimusasiaa osoitteessa
successwithoils.com/resources.

OPPITUNNIT PAIKAN PÄÄLLÄ
TAI VERKOSSA
Opi, miten voit sisällyttää eteerisiä öljyjä elämäsi kaikkiin
osa-alueisiin! Osallistu oppitunteihin paikan päällä tai
verkossa osoitteessa successwithoils.com/learn.
• Ole öljyjen asiantuntija joka päivä
• Hyödynnä detoxia ja uudistumista ja olet terveempi
• Hallitse mielialaasi, ajatuksiasi & untasi
• Kirkas & hehkuva iho
• Ruoanlaitto ja siivous luonnollisesti eteeristen öljyjen avulla
• Ja paljon muuta

VERKKORESURSSIT
Katso vakuuttavia videoita menestyjistä, ota selvää eteeristen öljyjen
tieteestä ja opi hyödyllisiä vinkkejä:
• Menestysvideot osoitteessa successwithoils.com/testimonials
• Öljyjen tiedettä osoitteessa aromaticscience.com
• Vinkkejä, videoita ja tapahtumia osoitteessa successwithoils.com/everyday
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Melaleuca

osta

LISÄÄ

Hanki lisää dōTERRA-tuotteita kirjautumalla virtuaaliseen toimistoosi osoitteessa mydoterra.com

milloin tahansa.

Jäsentunnus (IPC n:o):

Ostaa voi kahdella eri tavalla:

A

ATAVALLINEN TILAUS (SO)

Salasana:

Tee tavallinen tilaus saadaksesi tukkuhinnan (25 % pois vähittäismyyntihinnasta) (Huomaa: tavalliset
tilaukset EIVÄT oikeuta ilmaisiin tuotekrediitteihin

B

USKOLLISUUSPALKINTO-OHJELMAN TILAUS (LRP)

fiksuin tapa osttaa

Tee Uskollisuuspalkinto-ohjelman tilaus (LRP) saadaksesi tukkuhinnan (25% säästöä) ja... saat 10–30
% ILMAISIA tuotekrediittejä lisää kokonaisostoksestasi JA olet oikeutettu korvauksien ansaitsemiseen.
Uskollisuuspalkintoja ei vaadita, mutta niiden avulla saat mitä haluat kuukausittain ja saat parhaat
edut jäsenyydestäsi.

USEIN KYSYTTYJÄ KYSYMYKSIÄ

Miten voin peruuttaa tilaukseni?

Miten saan 30 % takaisin ILMAISINA tuotekrediitteinä?
• Uskollisuuspalkintopisteesi lisääntyvät ajan kuluessa:
Months 1-3

10%

HOW LRP POINTS INCREASE
Months 4-6

15%

Months 7-9

20%

Months 10-12

Months 13+

25%

30%

• Lähtöprosenttisi riippuu pakkauskoosta, johon
ilmoittauduit. Jos tilaat 50PV+ joka kuussa, prosenttisi
kasvaa 5 % joka 3. kuukausi aina 30 % asti!
Miten voin muuttaa LRP-tilaustani?
• Vaihda tuotteita, toimituspäivämäärää, luottokorttia
jne. klikkaamalla “Osta” ja valitse “Uskollisuuspalkinnot”,
klikkaa “Muokkaa/Näytä uskollisuuspalkinnot” ja valitse
vasemmalta puolelta muokkausvaihtoehdot.
Voinko tilata ennen LRP-tilaukseni päivämäärää?
• Kyllä, klikkaa vain kohtaa “muokkaa tilausta” ja valitse
päivämäärä, jolloin haluat tilauksen vahvistuksen.
Voinko tilata useita kuukausittaisia LRP-tilauksia?
• Kyllä, voit tehdä niin monta kuin haluat. Peruuta
tilauksia et halua saada tuotetta ensi kuussa. TJotta
olisit oikeutettu myyntipalkkioihin, sinulla on oltava
yksi LRP-tilaus tehtynä kyseiselle kuulle, jossa on
vähintään 100 PV.

• Voit peruuttaa LRP-tilauksesi milloin tahansa
puhelimitse tai sähköpostitse osoitteessa service@
doterra.com. Ensin lunasta kaikkikeräämäsi
ilmaiset tuotekrediitit, jotta et menetä niitä. Jos haluat
peruuttaa, pidä mielessä, että kun palaat tilaukseen
LRP:n kautta, palkintojesi ansaitseminen alkaa uudelleen
alusta 10 %:sta.
Miten saan parhaat edut dōTERRAn erikoistarjouksista?
• Tee LRP-tilaus vähintään 125 PV:lle kuun 5. ja 15. päivän
välillä. Tällöin saat kuukauden tuotteen ILMAISEKSI.
Odottaminen 5. päivään asti antaa sinulle aikaa
muuttaa tilaustasi, jos haluat osallistua mihin tahansa
kuukausittaiseen dōTERRA-erikoistarjoukseen.
Miten lunastan tuotekrediittini?
• Soita meille (1-800-411-8151) tai lähetä sähköpostia
(service@doterra. com) ja kerro lunastustilauksesi.
Tuotekrediitit ovat saatavilla 60 päivää tilauksesta.
PRODUCT VALUE (PV) MUST EXCEED
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50 100 125 150

Palkintopisteiden (LRP) ylläpito
Ansaitse palkintopisteitä ja kasvata
prosenttiasi
Ansaitse pikastartteja ja myyntipalkkioita*
Ilmainen kuukauden tuote -kerho
(tilauksille, jotka on tehty ennen 15. )päivää)

Yksinkertaista 3:n voima -bonuksesi

Katsele lyhyt video Uskollisuuspalkintojen
hyödyistä osoitteessa
successwithoils.com/rewards.
©

*Nämä palkintovaihtoehdot ovat saatavilla jäsenille, jotka päättävät hyötyä
ilmoittautumalla ja/tai sponsoroimalla muita tukkujäseniä. Jotta voisit saada
myyntipalkkion, 100 PV:n on sisällyttävä 1 tilaukseen.

SHARE SUCCESS 2013

hanki TUKEA

TUKITIIMISI
Ensisijainen tuki:
Nimi

Yksi arvokkaimmista resursseistasi
on dōTERRA-tukitiimisi. Olemme
tiivis yhteisö ihmisiä, jotka
työskentelevät yhdessä tarjotakseen
sinulle mitä tahansa tarvitsemaasi
ohjausta, jotta voit todella kokea
menestystä dōTERRAn avulla.

Puhelin
Sähköposti

Muu tuki:
Nimi ￼

		

Puhelin
Sähköposti

Viikoittainen tiimitapaaminen:
Päivä		Aika

Etkö ole saanut vielä
hyvinvointikonsultointia?
Kysy tukitiimiltäsi asiasta.

Numero 		
Pääsykoodi

dōTERRA-jäsenpalvelut:
service@doterra.com
Amerikat: +1 800-411-8151
Australia: +61 (02) 8006-4854
Saksa: +49 (0)561 9877916
Japani: +81 (0)50 58065757
Taiwan: +886 (0)4 22107011
Iso-Britannia: +44 (0)1480 433444

auta

dōTERRA -tuotetuki:
productsupport@doterra.com
dōTERRA Yhdysvalloissa soittaa:
436 W. 800 N.
Orem, UT 84057 USA
Ma-pe 8am-6pm MST
La 11am-4pm MST

MUITA

LUO ENEMMÄN dōTERRA AVULLA

JAA YSTÄVIEN KANSSA

®

Kun koet dōTERRAn
tuotteiden etuja, koet
luonnollista halua
jakaa. Nauti oppitunnin
isännöimisestä, jolloin
myös ystäväsi hyötyvät!

LEAD

Tekemisilläsi on merkitystä,
kun jaat luonnollisia ratkaisuja
ja rakentamista ylijäämätuloa
dōTERRAn avulla.
Success

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

purposefully.
Build Guide -oppaan ja Lead
Guide -oppaan avulla opit:
• Opeta ja värvää muita
• Kasva strategisesti
• Tue ja mentoroi muita
• Edisty ja luo menestystä

Valmistaudu menestykseen ja opi
seuraavista vaiheista Share Guide
-oppaan avulla osoitteessa

LEAD

®

success simplified

YOUR PATHWAY
TO SUCCESS

BUILD
your na†ural solutions oppor†uni†y

Rakenna menestyksesi näillä työkaluilla ja paljon
muutakin osoitteessa sharesuccess.com/builddoterra.

Lataa tai tilaa tämä Live Guide -opas osoitteessa sharesuccess.com/resources
©

SHARE SUCCESS 2013

