
Construies,te
Prezentarea generală 

a afacerii



Transporţi găleţi
• Munceşti ore în şir pentru un venit
• Ai un venit şi posibilităţi de promovare limitate
• Nu eşti stăpân pe propriul tău timp
• Construieşti visele altora

Construieşti o conductă
• Venit suplimentar real 
• Fără limite de venit şi promovare
• Libertate să-ţi faci programul
• Îţi construieşti propriile vise

Ești gata pentru

Libertate financiara?

Mulți oameni își petrec viața muncind ore în șir pentru un venit, simțindu-se neîmpliniți și negăsind un sens în ceea ce fac. Cu dōTERRA 
oricine poate alege să economisească timp, energie și să obțină independență financiară, prin crearea unei surse de venit suplimentar.

Unde es, ti?

A FOST UN OM CARE TRANSPORTA GĂLEȚI 
DE APĂ PENTRU A-ȘI ASIGURA TRAIUL.

În fiecare zi, el transporta apă de la cea 
mai apropiată sursă la satul său aflat la mile 

depărtare. Dacă ar fi vrut să câştige mai mult,  
ar fi trebuit să transporte mai multe găleţi.

DUPĂ MULŢI ANI DE CĂRAT GĂLEŢI,  
EL A OBOSIT.

Apoi i-a venit inspirația. Dacă şi-ar folosi timpul  
liber pentru a construi o conductă, în cele din  

urmă nu ar mai fi nevoie să care găleti.  
Deci, el a muncit cu sârguință pentru câțiva  

ani pentru a-și construi conducta.

ÎN ZIUA ÎN CARE A DESCHIS ROBINETUL, 
TOTUL S-A SCHIMBAT.

El a creat cu succes o sursă nelimitată de  
apă şi a îmbunătăţit atât stilul său de viaţă  
cât şi al sătenilor, ceea ce a dus la un flux   

financiar abundent.

sau
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Fondatorii echipei executive dōTERRA.
 

DIFERENȚA PE CARE  
O FACE dōTERRA

TESTATĂ. DE ÎNCREDERE.

Standardul de calitate 
și puritate dōTERRA

Peste 8 milioane de clienți la nivel mondial

EFICIENTĂ DE SUCCES PREOCUPATĂ DE OAMENI

SCHIMBĂ LUMEA

•  dōTERRA construiește parteneriate  
cu fermieri din întreaga lume,  
susținând economiile aflate în curs  
de dezvoltare și păstrând tradițiile 
agricole, prin crearea inițiativelor  
dōTERRA Co-Impact Sourcing™ și 
dōTERRA Healing Hands™.

•  Află mai multe la sourcetoyou.com. 

OPORTUNITATEA dōTERRA 
ATINGE MAI MULTE VIEȚI

Pe măsură ce îţi dezvolţi conducta, alte 
vieți sunt transformate. Fiecare achiziție 

schimbă în bine viața cultivatorilor și a 
comunităților lor. Vei avea un impact asupra 
unor regiuni sau culturi întregi prin faptul că 

împărtăşeşti sănătatea şi speranţa.

De ce un parteneriat cu dōTERRA?

™

Cele mai multe vânzări directe
• Conduci cu oportunități de afaceri

•  Vânzările de produse depind  
de oportunitate

• Vinde o oportunitate

Vânzare Directă Autentică dōTERRA
• Conduci cu produse puternice

• Produsele se vând indiferent de ocazie

• Împărtăşeşti un stil de viață sănătos

sau

CU O RATĂ RECORD 
DE FIDELIZARE DE 67%!

CREȘTEREA dōTERRA

•  Cea mai mare companie de uleiuri 
esențiale din lume

•  Identificarea momentului optim pentru 
crearea unei oportunități (activi în peste 
200+ de piețe la nivel mondial)

•  Parte din industria de wellness de trei 
miliarde de dolari

•  Condusă de o echipă diversă de 
profesioniști din domeniul afacerilor, 
marketingului și profesioniștilor în 
domeniul medical cu o experiență 
combinată de peste 150 de  
ani în industrie
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Pregătește-te de succes în timp ce 
experimentezi beneficiile produselor 

dōTERRA și ale unui sistem de 
pregătire care dă rezultate.

P R E PA R E
( P R EG ĂT E Ș T E )

Invită-i şi pe alţii să audă 
despre soluţiile naturale şi 
oportunitatea dōTERRA.

I N V I T E
( I N V I TĂ )

P I PI

1. Folosește PRODUSELE dōTERRA™

Tu Persoane interesate

Prezintă mesajul dōTERRA 
despre wellness şi 

prosperitate financiară.

P R E S E N T
( P R E Z I N TĂ )

Pentru a schimba vieți, aganjează-te în aceste 
activități de construire a conductelor (PIPES).  
Cu cât investeşti mai mult în conductă, cu atât  
vei primi mai mult. Pentru rezultate mai bune,  
deschide robinetul oportunităţilor!

Foloseşte aceste resurse pentru a-ţi susţine activităţile de construire a conductei pe măsură ce 
spui şi altora şi te dezvolţi. 

Ghidul 
Împărtăşeşte

Succesul este simplu
3 pași simpli pentru a-ţi  
construi conducta financiară

Ghidul  
Trăieşte

Ghidul 
Construieşte
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1. Folosește PRODUSELE dōTERRA™ 2. Împărtăşeşte dōTERRA 3. Educă-i PE CEILALȚI

Echipa ta + comunitatea

Ajută-ți clienții și liderii  
să aibă succes.

Înscrie şi împuterniceşte şi pe alţii 
cu soluţii naturale şi invită-i să 

schimbe vieţi. 

E N R O L
( Î N S C R I E )

S U P P O R T
( S U S Ț I N E )

E S

Ghidul  
Lansează

Soluții naturale  
Pliant pentru 
prezentare

Ghidul 
Construieşte
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4 9 12 14 21

Condu 3 persoane la Elite 

1.668 €/lună*

Condu 3 persoane la Premier 

3.789 €/lună* 

Condu 3 persoane la Silver  

6.436 €/lună* 

Rang

Numărul mediu de 
luni pentru a ajunge 

la nivelul

3.000
Înscrie peste 15 persoane  

244 €/lună*

Elite
E

Înscrie peste 25 persoane 

661 €/lună*

Ex Ex

E

P

S

S S

E

P

S

S

E

P

S

S

5.000 minim

peste 
2.000

peste 
2.000

24

Condu 4 persoane la Silver  

11.850 €/lună* 

Planul generos de recompensare al dōTERRA este o modalitate sigură de a obține un venit rezidual 
semnificativ, care încurajează acțiunile de echipă orientate spre un rezultat comun și colaborarea.

Premier
P Silver

S
Gold

Platinum

Diamond

G

PL

D

Plătește PENTRU PRODUSUL TĂU

Suplimentează-ți VENITUL

Descopera posibilitat, ile
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Condu 5 persoane la Gold  

26.884 €/lună* 

Condu 6 persoane la Platinum 

51.650 €/lună* 

BONUS DE FAST START 
Plătit pe baza volumului unui nou 
înscris, în primele 60 de zile ale sale. 
Fiecare enroller trebuie să realizeze un 
total de 100 PV sub formă de comenzi 
LRP pe parcursul lunii și să păstreze 
cel puțin 100 LRP în șablonul său LRP/
Comanda de loialitate permanent 
pentru a putea participa.

Înscriere 
NIVEL 1  

20% plătit pe 
CV**

Înscriere 
NIVEL 2  

10% plătit pe 
CV**

Înscriere 
NIVEL 3  

5% plătit pe 
CV**

Câştigă comisioane imediat!

BONUSUL UNILEVEL
Plătit lunar pentru volumul echipei după perioada de bonus  
Fast Start (primele 60 de zile de la înrolarea membrului).
Eşti plătit 7 niveluri în adâncime cu un % mai mare pe nivelurile mai mari, de 
mai jos. Se comprimă dinamic trecând peste membrii care nu se califică. 

Nivelul 1 32%
Nivelul 2 93%
Nivelul 3 275%
Nivelul 4 815%
Nivelul 5 2436%
Nivelul 6 7296%
Nivelul 7 21877%

Cei care sunt Elite sunt 
plătiţi până la acest nivel

Premierii sunt plătiţi 
până la acest nivel

Silver şi mai sus sunt 
plătiţi până la acest nivel

Nivelurile din 
organizaţia ta

% plătit 
în volum 
comisionabil**

Număr de 
persoane 

Venit bazat pe 
comenzi de 150  
volum comisionabil**

BONUS POWER OF 3 TU  
100 PV 

LRP

42 €* 
NIVEL 1 

(3+) 60
0 

VO
LU

M
 D

E 
EC

H
IP

Ă 
(T

V)

Plătit lunar în funcție de 
structură. Fiecare echipă 
trebuie să obțină un volum 
al echipei de 600 TV pentru 
a beneficia de acest bonus 
de sponsor.

Leadership

Unilevel

Power of 3

Fast Start

* Sumele afișate reprezintă mediile anuale din 2020. Veniturile personale pot fi sub aceste sume.

**  PV este valoarea produsului dată pentru fiecare produs. CV este volumul comisionabil al fiecărui produs. Aceste valori 
se gădesc la Builder’s Price List (Lista de preţuri pentru lideri).

LEADERSHIP 
POOLS
Plătit lunar ca recompensă 
pentru membrii care ajung 
la rang de leadership. 7 la 
sută din venitul global al 
companiei divizat pentru 
categoriile de leadership.

+

Blue 
Diamond

Presidential
Diamond

BD

PD

Înlocuiește & Multiplică
VENITUL TĂU

1%
Premier & 

Silver

1%
Diamond

2%
Silver, Gold & 

Platinum

1%
Blue 

Diamond

1%
Diamond, Blue 
& Presidential

1%
Presidential 

Diamond

1.275 €* 
NIVEL 3 

(9x3=27+)

212 €* 
NIVEL 2 

(3x3=9+)

607 €*
2.187 €*
6.561 €*

22.963 €*

202 €*
40 €*
9 €*
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Modelul de rețea,  
împreună cu un produs  
sau serviciu de înaltă  

calitate, oferă o oportunitate  
de neegalat pentru ca  
oamenii să prospere.

— Bob Burg

Fiecare dintre noi are ocazia să creeze și să trăiască viața dorită. Cu dōTERRA poţi construi un flux financiar 
abundent pentru a avea libertatea de a dărui.

SĂ CÂŞTIGI MAI MULT SĂ LUCREZI MAI INTELIGENT SĂ FACI CEEA CE ÎȚI PLACE

Ce ar avea cel mai mare impact în viața ta?

și creează un venit

Fără datorii

Cont de economii generos

Libertate financiară

Donaţii caritabile

Să călătoreşti

Educație

Servicii pentru comunitate

Să petreci timp cu familia

Libertatea timpului

Construirea viselor mele

Autoperfecționare

Planificare financiară și pregătire

Schimba viet, i
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Care traiectorie este cea mai potrivită pentru tine?

Înscrie personal câteva 
persoane pe lună

Obiective:

Elite in  
2-4 luni

Premier in  
6 luni

244-661 €/lună*  
Obiectiv al veniturilor  
Elite - Premier

Investiție necesară:**

3-5 ore/
săptămână 

PLĂTEȘTE PENTRU PRODUSUL TĂU

Înscrie cel puțin 4 clienți și cel 
puțin un lider lunar

Investiție necesară:**

661-3.789 €/lună* 
Obiectiv al veniturilor  
Premier - Gold

10-15 ore/
săptămână

Obiective:

3.789-11.850 €/lună* 
Obiectiv al Veniturilor  
Gold - Diamond

Înscrie peste 8 Clienți +  
cel puțin 2 Lideri lunar

Investiție necesară:**

15-30 ore/
săptămână

Obiective:

Intră în parteneriat cu dōTERRA și ajungi acolo unde doreşti.

SUPLIMENTEAZĂ-ȚI VENITUL

ÎNLOCUIEȘTE-ȚI VENITUL

E

Elite in  
1-2 luni

E

Elite într-o 
lună

E

Silver in  
9-12 luni

S

Silver în  
4-6 luni 

S
Diamond în 

1-3 ani

D

Gold in  
1-2 ani

G

P

*  Sumele afișate reprezintă mediile anuale din 2020. Veniturile personale pot fi sub aceste sume.

** Numărul necesar de ore pe săptămână este estimativ. Orele reale pot varia.
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Începe să schimbi vieţi când faci următorii paşi şi îţi 
construieşti conducta financiară.

Începe să completezi lista cu numele de pe 
pagina următoare.

Obţine un Ghid Împărtăşeşte pentru a învăţa 
cum să împărtăşeşti cu alţii cu succes.  

Fă o prezentare la cel puţin 3 persoane.

CU ALȚII
împartas, es, te

DE VIAȚĂ SĂNĂTOS

UN STIL

 Participă la o prezentare de Soluţii 
naturale şi înscrie-te.

 Obţine ghidul Trăieşte şi completează 
Consultanţa pentru evaluarea stării de bine 
de la pagina 16.

 Utilizează-ţi produsele prin implementarea 
Planului Zilnic pentru o stare de bine.

Dată: Oră

Alege-ţi ritmul de creştere. Vreau să ating nivelul Elite în:

60 de zile 

ținta
90 de zile 
standard

30 de zile  
uimitor

Programează prezentarea ghidului Lansează 
și mergi la doterra.com > Empowered Success 
pentru a afla mai multe.

3 Pași pentru

Lansarea afacerii
traies, te

AFACEREA TA
lanseaza
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Împreună, ducem mai departe cu repeziciune speranţă  
şi vindecare prin mișcarea mondială dōTERRA.

14. 29.

15. 30.

1. 16.

5. 20.

3. 18.

7. 22.

10. 25.

2. 17.

6. 21.

9. 24.

4. 19.

8. 23.

11. 26.

12. 27.

13. 28.

NUME

Lista numelor
Căror persoane vrei să le schimbi viața?



*60219668*
60219668v3 EU RO

*  Toate cuvintele care conțin semnul de Marcă Înregistrată sunt 
mărci înregistrare ale companiei dōTERRA Holdings, LLC 

Aducând sperant, a,  

vindecând inimi,
dezvoltând lideri,  

traind vise -
munca semnificativă a

Consultanților dōTERRA.


