
For første gang nogensinde, kan du tilføje flere BOGO-tilbud til én ordre! Denne gang 
vil BOGO-ugen være opdelt i to separate kampagneperioder på 72 timer hver. Hver 

kampagneperiode vil have tre BOGO-tilbud. Du vil kunne købe alle tre tilbud, i løbet af 
kampagneperioden på 72 timer. Nyd godt af de fantastiske BOGO-tilbud, hjælp med at 

reducere spild af forpakning, og spar på forsendelsesomkostningerne!

Sådan bestiller du:  
Wellness konsulent og engroskunde 

Hvad betyder BOGO?
BOGO er et akronym for Buy-One-Get-One (Køb en og få en gratis) tilbud.

dōTERRA Europe BOGO Salgs Information og Retningslinjer

Loyalitetsordre

Standard ordre 

1.  Gå til www.mydoterra.com og log ind 
2.  Gå til din LRP-ordre gemt online eller opret en ny 

LRP-ordre 
3.  Tilføj KØBTE vare(r) til din indkøbskurv (GRATIS 

vare(r) vil blive tilføjet senere) 

4. Gå til “Cart” (indkøbskurv)
5. Klik på “Continue” for at gå til kassen
6.   GRATIS vare(r) bliver nu automatisk tilføjet til din 

ordre
7. Vælg  “Process Order Now” (Gennemfør ordre nu)

1.    Gå til www.mydoterra.com og log ind
2.  Add the BUY item(s) to your cart (the FREE item(s) 

will be added later) 
3. Gå til “Cart” (indkøbskurv) 

4. Klik på “Continue” for at gå til kassen
5.  GRATIS vare(r) bliver nu automatisk tilføjet til  

din ordre
6. Vælg  “Process Order Now” (Gennemfør ordre nu)

Standard Ordre

1. Gå til www.doterraeveryday.eu
2. Klik på “Retail Customer Shop”, som du finder under 
“Quick Links” 
3.  Vælg sprog og land og klik derefter på  

‘Start Shopping’
4.  Tilføj KØBTE vare(r) til din kurv (GRATIS vare(r) vil 

blive tilføjet senere) 
5. Gå til “Cart” (indkøbskurv)

6. Tilbagevendende kunder “Sign in” (Log ind); Nye  
     kunder “Create Account” (Opret konto)
7.  Gå til “Cart” (indkøbskurv)
8. Klik på “Continue” for at gå til kassen
9. GRATIS vare(r) bliver nu automatisk tilføjet til din  
     ordre
10. Vælg  “Process Order Now” (Gennemfør ordre nu)

DETAIL KUNDE



Hvordan finder jeg ud af, hvad dōTERRA BOGOs i Europa er?
Alle tre BOGO-tilbud vil blive offentliggjort på vores facebook side: “doTERRA Essential oils Europe”, inden hver 
kampagneperiode begynder. Når kampagnen er aktiv, vil ét BOGO-tilbud blive vist per dag (selv om alle tilbud vil 
kunne købes i løbet af hver enkelt kampagneperiode). ‘Synes godt om’ os på Facebook for at se tilbuddene i din 
nyhedsfeed på Facebook. 

Hvor længe kører dōTERRA Europe BOGO-kampagnerne?
Alle tilbud vil være tilgængelige fra den første dag kl. 00.00 CET, og vil være tilgængelig indtil den sidste og tredje dag kl 
23.59 CET, eller så længe lager haves. Hvis du vælger at deltage, skal din ordre afgives og behandles indenfor perioden 
på de 72 timer. Dette betyder, at disse tilbud ikke kan gemmes på din LRP online. Dog kan de tilføjes på en LRP ordre, 
men samme ordre skal gennemføres øjeblikkeligt.

Hvilke markeder er berettiget til at deltage i dōTERRA Europe BOGO tilbud?
dōTERRA Europe BOGOs er tilgængelige for alle wellness konsulenter, engroskunder og detailkunder på det 
europæiske marked.

Hvor mange BOGO tilbud kan jeg købe?
Hvert BOGO-tilbud har en begrænsning på fem per konto. 

Kan jeg kombinere BOGO’er over flere dage for at spare på fragt?
Ja! Hver enkelt kampagneperiode vil have tre BOGO-tilbud. Du kan kombinere de tre BOGO-tilbud til én ordre for at 
spare forsendelsesomkostninger under hver enkelt kampagneperiode på 72 timer. 

Vil jeg kunne kombinere alle BOGO tilbuddene fra begge kampagneperioder til én orde?
Nej, ikke alle BOGO-tilbud fra begge kampagneperioder kan kombineres til én ordre. I løbet af hver enkelt kampag-
neperiode vil du kun kunne købe de tre tilgængelige BOGO-tilbud. Når kampagneperioden slutter, vil du ikke kunne 
bestille nogen af disse BOGO-tilbud. Det betyder, at i løbet af den anden kampagneperiode vil du ikke kunne bestille 
nogen af BOGO tilbuddene fra den første kampagneperiode.

Hvordan kan jeg vide at min ordre er blevet placeret og behandlet?
En ordrebekræftelse vil blive sendt til den e-mailadresse, der er angivet på din dōTERRA-konto.

Kvalificerer BOGO tilbuddene til optjening af loyalitetspoint (LRP point)? 
Ja, point tjenes efter de almindelige regler og retningslinjer. Loyalitetsordre (LRP ordre), der gennemføres med 50 
PV eller mere, vil modtage point baseret på medlemmets nuværende procent niveau. Point vil være baseret på PV 
af den vare du køber. Eksempel: Hvis tilbuddet er ‘Køb 1 Lemon og modtag 1 TerraShield gratis’, vil du modtage LRP 
point i forhold til den PV Lemon har. 

LRP ordre på mindre end 50 PV, vil der ikke kunne tjenes LRP-point på. 

Kan jeg betale for en BOGO med LRP Produkt Point?
Nej, du kan ikke betale for et BOGO-tilbud med optjente produkt point.

Kan jeg betale for en BOGO med bankoverførsel eller ‘Direct Debit’?
Nej, alle BOGO-ordre skal forudbetales med kreditkort eller AR.

Spørgsmål? 
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte kundeservice. 


