
За първи път можете да добавяте няколко BOGO оферти към една поръчка! Този 
път BOGO седмицата ще бъде разделена на два отделни промоционални периода 

от 72 часа. За всеки промоционален период ще има три BOGO оферти. Ще 
имате възможност да закупите всичките три оферти по време на всеки 72-часов 

промоционален период. Насладете се на невероятните BOGO оферти, помогнете да 
намалим отпадъците от опаковки и спестете от такси за доставка!

Как да поръчате:
УЕЛНЕС КОНСУЛТАНТИ ИЛИ КЛИЕНТИ 

Какво означава КЕПЕ (BOGO)?
КЕПЕ е съкращение на офертите Купи-Едно-Получи-Едно безплатно.

dōTERRA Европа - информация и правила за офертата купи едно получи едно (BOGO)

Програма за насърчаване на лоялността

Стандартна поръчка

1.  Посетете www.mydoterra.com и влезте в кошницата за 
пазаруване 

2.  Отидете във вашата лоялна месечна поръчка (LRP) или 
създайте нова лоялна месечна поръчка 

3.   Добавете артикула(ите) ЗА ПОКУПКА във вашата кошница 
(БЕЗПЛАТНИТЕ артикули ще бъдат добавени по-късно) 

4. Отидете на кошницата за пазаруване (Cart)
5. Кликнете върху “Продължете” (Continue), за да преминете  
   към плащането
6.  БЕЗПЛАТНИТЕ артикули ще се добавят автоматично към  

поръчката Ви
7. Изберете “Обработка на поръчката сега” (Process Order Now)

1.    Посетете www.mydoterra.com и влезте в 
кошницата за пазаруване

2.  Добавете артикула(ите) ЗА ПОКУПКА във вашата 
кощница (БЕЗПЛАТНИТЕ артикули ще бъдат 
добавени по-късно) 

3. Отидете на кошницата за пазаруване (Cart) 

4. Кликнете върху “Продължете” (Continue), за да  
    преминете към плащането
5.  БЕЗПЛАТНИТЕ артикули ще се добавят 

автоматично към поръчката Ви
6. Изберете “Обработка на поръчката сега”  
     (Process Order Now)

Стандартна поръчка
1. Посетете www.doterraeveryday.eu
2.  Натиснете върху “Магазин за клиенти” под  

„Бързи връзки“ 
3.  Изберете език и държава и после кликнете върху 

“Започнете да пазарувате” (Start Shopping)’
4.  Добавете артикула(ите) ЗА ПОКУПКА във вашата 

кошница (БЕЗПЛАТНИТЕ артикули ще бъдат 
добавени по-късно) 

5. Отидете в раздел „Количка“

6. За повторни клиенти, натиснете “Вписване”; За  
     нови клиенти, натиснете „Създаване на акаунт“
7.  Отидете на кошницата за пазаруване (Cart)
8. Кликнете върху “Продължете” (Continue), за да  
     преминете към плащането
9. БЕЗПЛАТНИТЕ артикули ще се добавят автоматично 
към поръчката Ви
10. Изберете “Обработка на поръчката сега” (Process 
Order Now)

КРАЕН КЛИЕНТ



КЕПЕ е съкращение на офертите Купи-Едно-Получи-Едно безплатно.
Всичките три КЕПЕ (BOGO) оферти ще бъдат обявени на Фейсбук страницата на dōTERRA Europe преди началото на всеки 
промоционален период. Веднага щом промоцията е активна, ще излиза налична по една КЕПЕ (BOGO) оферта на ден (но всички 
оферти ще са налични за поръчка в рамките на всеки промоционален период). Харесайте нашата страница във Фейсбук, за да 
видите офертите във Вашия Фейсбук.

Колко дълго ще продължат промоциите КЕПЕ (BOGO) на dōTERRA Европа?
Всички оферти ще бъдат налични от първия ден в 0:00 централноевропейско време и ще останат такива до последния трети 
ден до 23:59 централноевропейско време или до изчерпване на наличностите. Ако решите да участвате, поръчката Ви трябва 
да е направена и обработена в рамките на 72-часовия период. Това означава, че поръчките не могат да бъдат запазени в LRP 
шаблон. Въпреки това, те могат да бъдат обработвани като LRP, но поръчката трябва да бъде обработена веднага.

Кои пазари могат да участват в промоциите КЕПЕ dōTERRA Европа?
Промоциите КЕПЕ на dōTERRA Европа са валидни за всички уелнес консултанти, клиенти и крайни клиенти единствено на 
европейския пазар.

Колко продукта КЕПЕ мога да купя BOGO?
Всяка BOGO оферта има ограничение до пет за акаунт. 

Мога ли да комбинирам оферти КЕПЕ в продължение на няколко дни, за да си спестя от доставка?
Да! Всеки промоционален период ще има три BOGO оферти. Можете да комбинирате три BOGO оферти в една поръчка, за да 
спестите от доставка по време на 72-часовия промоционален период. 

Ще мога ли да комбинирам всички BOGO оферти от два промоционални периода в една поръчка?
Не, не всички BOGO оферти от двата промоционални периода могат да бъдат комбинирани в една поръчка. По време на всеки 
промоционален период ще имате възможност само да закупите трите налични BOGO оферти. Веднага щом промоционалния 
период приключи, няма да можете да поръчвате никоя от BOGO офертите. Това означава, че по време на втория промоционален 
период няма да можете да поръчвате която и да било BOGO оферта от първия промоционален период.

Как да разбера дали моята поръчка е била направена и обработена?
Емейл, потвърждаващ поръчката ще бъде изпратен до емейл адреса, посочен във вашия акаунт на dōTERRA.

Квалифицират ли се поръчките на КЕПЕ (BOGO) да печелят точки за Програмата на насърчаване  
на лоялността (LRP)?
Да, точки се печелят, следвайки обичайните правила и условия. Месечните лоялни поръчки (LRP), които са обработени за 50 или 
повече точки, ще получат точки въз основа на настоящия процент на притежателя на акаунта. Точките ще се базират въз основа 
на точките (PV) на продукта, който купувате. Например: ако
промоцията е била купи 1 лимон получи безплатно 1 TerraShield, ще получите точки от лоялната поръчка на месеца (LRP) въз 
основа на точките за лимона.
Месечните лоялни поръчки, които са направени за по-малко от 50 точки, няма да печелят точки към лоялната месечна поръчка.

Мога ли да платя за КЕПЕ (BOGO) с продуктови точки от лоялната месечна поръчка (LRP)?
Не, не можете да плащате за оферта КЕПЕ с продуктови точки.

Мога ли да платя за КЕПЕ (BOGO) с банков превод или директен дебит?
No, all BOGO orders must be pre-paid with credit card or AR.

Въпроси? 
Ако имате някакви въпроси, моля свържете се с Отдела за обслужване на клиенти. 


