
Prehľad o podnikaní

Budovanie



Nosenie vedier
•  Výmena svojho času za príjem
• Obmedzený postup a zárobok
• Obmedzená časová sloboda
• Realizácia snov iných

Stavanie potrubia
• Skutočný, dodatočný reziduálny príjem
• Neobmedzený postup a zárobok
• Možnosť urobiť si svoj časový plán
• Realizácia vlastných snov

Chcete mať

financnú slobodu?

Mnohí ľudia strávia svoj život tým, že vymieňajú hodiny práce za príjem a nedostatok naplnenia alebo zmysluplnosti. So spoločnosťou 
dōTERRA si môže každý vybrať, či si urobí čas, vynaloží energiu a vytvorí finančnú slobodu budovaním dodatočného finančného príjmu.

 Ako ste na tom Vy?

BOL RAZ JEDEN MUŽ, KTORÉHO 
ŽIVOBYTÍM BOLO NOSENIE VODY 

VO VEDRÁCH.

Každý deň nosil vodu z najbližšieho prameňa 
do svojej dediny vzdialenej niekoľko 

kilometrov. Ak chcel zarobiť viac peňazí, 
musel pracovať dlhšie.

PO MNOHÝCH ROKOCH HO 
NOSENIE VEDIER UNAVILO.

Potom prišla inšpirácia. Keby svoj voľný čas 
využil na stavbu potrubia, mohol by nakoniec 

s nosením vedier skončiť. A tak niekoľko rokov 
usilovne pracoval na stavbe potrubia.

V DEŇ, KEĎ OTOČIL VODOVODNÝM 
KOHÚTIKOM, SA VŠETKO ZMENILO.

Úspešne vybudoval neobmedzený prívod 
vody a zlepšil život dedinčanom aj sebe, 
vďaka čomu získal výdatný zdroj príjmov.
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Zakladatelia výkoného výboru spoločnosti dōTERRA

 

ČO ROBÍ SPOLOČNOSŤ  
dōTERRA INOU

REKORDNÉ UDRŽANIE 
ZÁKAZNÍKOV!

Väčšina spoločností v oblasti  
priameho predaja
•  Osloví ľudí ohľadom  

podnikateľskej príležitosti
•  Predaj produktov závisí od príležitostí
•  Predaj príležitosti

Autentický priamy predaj 
spoločnosti dōTERRA
• Osloví ľudí s osvedčenými výrobkami
•  Výrobky sa predávajú bez ohľadu  

na príležitosť
•   Delia sa o wellness životný štýl

TESTOVANÉ. DÔVERYHODNÉ.

Norma kvality a 
čistoty spoločnosti 
dōTERRA

Viac ako 8 miliónov zákazníkov po celom svete

EFEKTÍVNOSŤ OSVEDČENOSŤ STAROSTLIVOSŤ

MENÍME SVET

•  dōTERRA vytvára partnerstvá s 
pestovateľmi po celom svete, stará 
sa o rozvíjajúce sa ekonomiky a 
zachováva poľnohospodárske tradície 
prostredníctvom iniciatív  
dōTERRA Co-Impact Sourcing™  
a dōTERRA Healing Hands™.

•  Viac informácií na sourcetoyou.com. 

dōTERRA „POTRUBIE“  
OVPLYVŇUJE MNOŽSTVO 

ŽIVOTOV

Keď budete budovať svoje potrubie, 
priaznivo to ovplyvní aj životy iných ľudí. 
Každý nákup zmení životy pestovateľov  
a jeho komunity k lepšiemu. Dotkne sa 
to celých regiónov a kultúr, pretože sa 
delíte o zdravie a nádej.

Prečo spolupracovať so spoločnosťou dōTERRA?

™

67 %

RAST SPOLOČNOSTI dōTERRA

•  Najväčšia spoločnosť na výrobu 
esenciálnych olejov na svete

•  Optimálne načasovanie príležitosti 
(otvorených viac ako 200 trhov  
vo svete)

•  Súčasť biliónového wellness priemyslu

•  Vedená rôznorodým tímom odborníkov 
na podnikanie, marketing a zdravotnú 
starostlivosť spolu s viac ako 150 rokmi 
skúseností v odvetví
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Pripravte sa na úspech tak, že 
vyskúšate účinky produktov 

spoločnosti dōTERRA  
a osvedčený systém školení.

P R E PA R E  
(PRÍPRAVA)

Pozvite ostatných, aby sa  
dozvedeli o prírodných riešeniach 

spoločnosti dōTERRA a o tejto 
príležitosti.

I N V I T E 
(POZVANIE)

P I PI

1. Používajte PRODUKTY dōTERRA™

Vy Vaši klienti

Prezentujte posolstvo 
spoločnosti dōTERRA  
o wellness a finančnej  

prosperite.

P R E S E N T 
(PREZENTÁCIA)

Ak chcete meniť životy, zapojte sa do týchto aktivít 
na budovanie potrubia (PIPES). Čím viac vložíte  
do svojho potrubia, tým viac získate. Aby boli 
výsledky ešte lepšie, zapnite plný prietok!

Použite tieto nástroje na podporu vašich aktivít pri budovaní „potrubia“, keď zdieľate  
a duplikujete Váš úspech prirodzeným spôsobom.

Príručka
Zdieľanie

Príručka
Žitie

Príručka
Budovanie

Úspech je jednoduchy
3 jednoduché kroky na vybudovanie  
vášho finančného potrubia
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2. Zdieľajte dōTERRA 3. Učte OSTATNÝCH

Váš tím a komunita

P R E S E N T 
(PREZENTÁCIA)

Zaregistrujte ostatných, poskytnite 
im prírodné riešenia a pozvite ich, 

aby zmenili svoj život.

E N R O L 
(REGISTRÁCIA)

Podporujte svojich zákazníkov  
a budovateľov, aby dosiahli úspech.

S U P P O R T 
(PODPORA)

E S

Príručka ŠtartLeták  
na prednášku
Prírodné riešenia

Príručka
Budovanie
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Zaplaťte  ZA PRODUKTY

Priveďte troch ľudí  
na postavenie elita 

1 668 € mesačne*

Priveďte troch ľudí  
na postavenie premiér 

3 789 € mesačne*

Priveďte troch ľudí  
na postavenie striebro 

6 436 € mesačne*

Postavenie

Priemerný počet  
mesiacov na dosiahnutie

3K
Zaregistrujte viac ako 15 ľudí 

244 € mesačne*

Elita
E

Zaregistrujte viac ako 
15 ľudí 

661 € mesačne*

Ex Ex

E

P

S

S S

E

P

S

S

E

P

S

S

minimálne 5K
2k+ 2k+

Priveďte štyroch ľudí  
na postavenie striebro 

11 850 € mesačne*

Štedrý kompenzačný plán dōTERRA je overeným nástrojom na tvorbu silného, 
dodatočného príjmu, zatiaľ čo podnecuje synergiu a spoluprácu.

Premiér
P Striebro

S
Zlato

Platina

Diamant

Z

PL

D

Doplňte  SI SVOJ PRÍJEM

Objavte svoje moznosti

4 9 12 14 21 24
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Nahraďte a znásobte
SVOJ PRÍJEM

Z Z ZZZ

PL PL PL PL PL PL
Pr

íje
m

Priveďte päť ľudí  
na postavenie zlato 

26 884 € mesačne*

Priveďte šesť ľudí  
na postavenie platina 

51 650 € mesačne*

BONUS RÝCHLY ŠTART
Vypláca sa podľa objemu 
novozaregistrovanej osoby za jej prvých 
60 dní. Každý registrátor, aby sa mohol 
zúčastniť, musí v priebehu mesiaca zadať 
objednávku LRP v hodnote 100 PV a 
vždy si nechať šablónu LRP/vernostnú 
objednávku aspoň v hodnote 100 PV.

Registrácia 
1. ÚROVEŇ  

20 % vyplácaných 
z CV**

Registrácia 
2. ÚROVEŇ  

10 % vyplácaných  
z CV**

Registrácia 
3. ÚROVEŇ  

5 % vyplácaných 
z CV**

Zarobťe provízie okamžite!

ORGANIZAČNÝ BONUS UNILEVEL
Vypláca sa mesačne na základe tímového objemu mimo času, kedy sa 
vypláca bonus Rýchly štart (60 dní od registrácie nového člena).
Vyplatíme vás za 7 úrovní pod vami. Percentuálna úroveň rastie čím hlbšie sa 
ide. Nekvalifikujúci členovia sa preskočia vďaka dynamickej kompresii.

1. úroveň 32% 9 €*
2. úroveň 93% 40 €*
3. úroveň 275% 202 €*
4. úroveň 815% 607 €*
5. úroveň 2436% 2 187 €*
6. úroveň 7296% 6 561 €*
7. úroveň 2 1877% 22 963 €*

Elity sú vyplácané  
až po túto úroveň

Premiéri sú vyplácaní  
až po túto úroveň

Striebra sú vyplácané  
až po túto úroveň

úrovne vo vašej 
organizácii

% vyplácané 
na základe 
CV**

počet ľudí príjem založený  
na objednávkach  
vo výške 150 CV**

BONUS  
POWER OF 3 VY 

100 PV

42 €* 
1. ÚROVEŇ 

(3+) 60
0 

TÍ
M

O
VÝ

 O
BJ

EM
 (T

V)
212 €* 

2. ÚROVEŇ 
(3x3=9+)

1275 €* 
3. ÚROVEŇ 
(9x3=27+)

Vypláca sa mesačne 
podľa štruktúry. 
Každý tím potrebuje 
na získanie tohto 
sponzorského bonusu 
tímový objem 600.

Lídri

Unilevel

Sila troch

Rýchly štart
*Zobrazené čísla sú ročnými priemermi za rok 2020. Osobné zárobky môžu byť nižšie.
** PV je produktový objem priradený ku každému produktu. CV je provízny objem priradený  

ku každému produktu. Tieto sumy nájdete v Builder's Price List (cenník pre budovateľov).

FONDY LÍDROV
Vyplácajú sa mesačne ako 
odmena za vodcovstvo. 
7 percent globálneho objemu 
spoločnosti rozdeleného 
medzi líderské pozície.

+

Modrý
diamat

Prezidentský
diamant

MD

PD

1%
premiér  

a striebro

1%
diamant

2%
striebro, zlato 

a platina

1%
modrý 

diamant

1%
diamant, modrý 
a prezidentský 

diamant

1%
prezidentský 

diamant

5238
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Sieťový model  
spolu s vysoko kvalitným 

produktom či službou ponúka 
bezkonkurenčnú  

príležitosť na to, aby mohli  
ľudia prosperovať.

 — Bob Burg

Každý z nás si môže vytvoriť taký život, po akom túži. So spoločnosťou dōTERRA si môžete vytvoriť 
hojné finančné potrubie, ktoré vám umožní, aby ste mali slobodu podeliť sa o to, čo máte.

VIAC ZARÁBAŤ PRACOVAŤ MÚDREJŠIE ROBIŤ ČO MÁM RÁD/RADA

Mente zivoty

Čo by najviac ovplyvnilo váš život?

a vytvorte si príjem

žiadne dlhy

veľké úspory v banke

finančná sloboda

príspevky na charitu

cestovanie

vzdelávanie

služba iným

čas s rodinou

časová sloboda

realizácia vlastných snov

sebazlepšovanie

finančné plánovanie  
a pripravenosť
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Ktorá cesta je pre vás tá najlepšia?

Osobne zaregistrujte 
niekoľko ľudí mesačne.

Ciele:

elita za 
2 až 4 mesiace

premiér za 
9 mesiacov

244 – 661 € mesačne* 
finančný cieľ od elít až po premiérov

Potrebná investícia:**

3 až 5 hodín 
týždenne

ZAPLAŤTE ZA SVOJE PRODUKTY

Osobne zaregistrujte aspoň 
štyroch ľudí a jedného 
budovateľa mesačne.

Potrebná investícia:**

661 – 3 789 € mesačne* 
finančný cieľ od premiérov  
až po zlato

10 až 15 
hodín 

týždenne

Ciele:

3 789 – 11 850 € mesačne* 
finančný cieľ od zlata až po diamant

Osobne zaregistrujte 
aspoň osem ľudí a dvoch 

budovateľov mesačne.

Potrebná investícia:**

15 až 30 
hodín 

týždenne

Ciele:

Pridajte sa k spoločnosti dōTERRA a dostanete sa tam, kde chcete.

DOPLŇTE SI SVOJ PRÍJEM

NAHRAĎTE SI SVOJ PRÍJEM

E

elita za  
1 až 2  

mesiace

E

elita za 2 
mesiac

E

striebro za  
9 až 12  

mesiacov

S

striebro 
za 4 až 6 
mesiace

S
diamant  
za 1 až 3 

roky

D

zlato za 
1 až 2 roky

G

P

*Zobrazené čísla sú ročnými priemermi za rok 2020. Osobné zárobky môžu byť nižšie. 
** Potrebný počet hodín týždenne je odhadom. Skutočný počet hodín môže byť odlišný.  
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odstartovaniu vásho 
                     podnikania

Začnite meniť životy tým, že uskutočníte nasledujúce 
akčné kroky a vybudujete si svoje „finančné potrubie“.

Začnite váš menný zoznam na ďalšej strane. 
Získajte príručku Zdieľanie a naučte sa 
úspešne zdieľať.
Zdieľajte prezentáciu s aspoň 3 ľuďmi.

S OSTATNÝMI
zdielanie

      WELLNESS  
ŽIVOTNÉHO ŠTÝLU
zitie

 Zúčastnite sa prezentácie o prírodných 
riešeniach a zaregistrujte sa.
 Získajte príručku Žitie a vyplňte si  
Wellness prehľad na 16. strane.
 Používajte vaše produkty nasledovaním 
vášho každodenného plánu wellness.

VÁŠHO PODNIKANIA
start

Dátum: Čas:

Vyberte si vlastné tempo. Budem mať  
postavenie elita za:

60 dní 
cieľ

90 dní 
normálka

30 dní 
neuveriteľné

Naplánujte si prehľad príručky Štart 
a prejdite na adresu doterra.com > 
Empowered Success, kde sa dozviete viac.

3 kroky k
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odstartovaniu vásho 
                     podnikania

Spoločne sa rýchlo delíme o nádej a uzdravovanie prostredníctvom  
celosvetového hnutia spoločnosti 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.

MENO

Menny zoznam
Koho život chcete zmeniť?



   Prinášame nádej, 
uzdravujeme srdcia, 
vychovávame lídrov, 
zijeme svoje sny—

zmysluplná práca 
dōTERRA wellness konzultanta.

*60219666*
60219666v3 EU SK * Všetky slová so symbolmi obchodných známok alebo registrovaných 

obchodných známok sú obchodné známky alebo registrované obchodné 
známky spoločnosti dōTERRA Holdings, LLC.


