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PREČO TERAZ?
Podľa amerického Národného centra pre zdravotnú
štatistiku (NCHS) takmer polovica všetkých dospelých
Američanov používala v období posledných 12 mesiacov
nejakú formu doplnkovej a alternatívnej medicíny.*
Vzhľadom na nedávnu zmenu v zdravotníckej legislatíve
rastie neistota v súvislosti s kvalitou možností zdravotnej
starostlivosti v budúcnosti a vzhľadom na prudký nárast
nákladov na zdravotnú starostlivosť bude stále viac ľudí
hľadať bezpečnejšie a prístupnejšie možnosti domácej
zdravotnej starostlivosti.
V spoločnosti dōTERRA chceme zachytiť tento trend tak, že
poskytneme bezpečné a účinné produkty pre domácu
starostlivosť za rozumné ceny. Vzhľadom na rastúcu potrebu
doplnkových príjmov spoločností, rodín a jednotlivcov je
dōTERRA dokonalou voľbou pre každého!

“Nepoznám nikoho na svete, kto by si ako prvé riešenie nevybral prírodné produkty pre krásu,
ak sú účinné — a produkty s esenciálnymi olejmi dōTERRA CPTG® sú skutočne účinné! Nie sú
len absolútne bezpečné a prírodné, ale ich používanie nevyžaduje žiadnu lekársku
starostlivosť, kliniky, zdravotné poistenie či lieky.“

JUSTIN HARRISON

dōTERRA Presidential Diamond a hlavný konzultant

*http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/mm5411a6.htm

PREČO dōTERRA
Spoločnosť dōTERRA bola založená v januári 2008 tímom manažérov s mimoriadnymi skúsenosťami v danej
oblasti. Výkonný tím dōTERRA má v danej problematike nielen vedomosti, ako zaistiť stabilitu a prosperitu
spoločnosti dōTERRA na trhu, ale má tiež schopnosť prilákať ďalšie talenty v tomto priemysle.
Hoci spoločnosť dōTERRA začala svoju obchodnú činnosť v atmosfére ťažkej národnej hospodárskej krízy,
spoločnosť prosperuje od začiatku predaja a zároveň zaznamenáva neprerušený rast. Spoločnosť aj naďalej
prosperuje v Spojených štátoch amerických aj v zahraničí a v najbližšej budúcnosti očakáva prudký nárast
obchodných operácií v mnohých ďalších krajinách. V spoločnosti dōTERRA je spoluúčasť konzultanta dvoj až
trojnásobne vyššia ako u porovnateľných konkurentov v priemysle. Táto spoluúčasť sa premieta do trvalej
úspešnosti produktov a obchodnej činnosti spoločnosti.

NÁŠ REALIZAČNÝ TÍM:
COREY LINDLEY, MARK WOLFERT, GREGORY COOK, DAVID STIRLING,
EMILY WRIGHT, DR. DAVID HILL, ROBERT YOUNG

Kvalita produktov dōTERRA®
Esenciálne oleje dōTERRA s terapeutickou čistotou sú 100-percentne čisté, prírodné aromatické
výťažky extrahované z rastlín. Neobsahujú žiadne prídavné látky alebo umelé prísady, ktoré by mohli
zhoršovať kvalitu produktu. Správna extrakcia a metóda kontroly kvality okrem iného zaisťuje, že
esenciálne oleje dōTERRA neobsahujú žiadne znečisťujúce zložky, ako napríklad pesticídy alebo
stopy iných chemikálií. Okrem systému zaistenia kvality sa 100-percentne čistý a prírodný esenciálny
olej dōTERRA CPTG Certified Pure Therapeutic Grade® podrobuje dodatočnému testovaniu kvality,
ktoré zaisťuje správne zloženie aktívnej prírodnej zložky.
Triedenie zdrojov esenciálnych olejov je sofistikovaný a komplexný proces. Tento proces nie je
realizovateľný bez globálneho triedenia zdrojov a vzťahov s vedeckou komunitou, ktoré si spoločnosť
dōTERRA vytvorila. Na zaistenie olejov najvyššej kvality je nevyhnutné vybudovať dôveryhodnú sieť
pestovateľov a remeselníkov po celom svete.
Najefektívnejšie zdroje esenciálnych olejov sú tak rozmanité, ako rastliny, z ktorých pochádzajú.
Poskytovatelia olejov nižšej kvality si neuvedomujú, že najlepšie zdroje esenciálnych olejov nie je
možné získavať na jednom geografickom mieste, a že rastliny určené na extrakciu aromatických
olejov najvyššej kvality nie je možné pestovať len v jednom klimatickom pásme. Semená, kôra,
stonky, korene alebo kvety používané pri výrobe olejov si vyžadujú špecifické prostredie, aby
vyprodukovali tie najúčinnejšie aromatických zložiek.
Z toho dôvodu vyhľadáva spoločnosť dōTERRA svoje zdroje esenciálnych olejov po celom svete.

Výživové doplnky dōTERRA® Lifelong Vitality obsahujú
účinné množstvá esenciálnych živín a silných metabolických
látok pre podporu optimálneho zdravia, energie a celkovej
pohody. V kombninácii s certifikovanými esenciálnymi
olejmi s terapeutickou čistotou dōTERRA CPTG Certified
Pure Therapeutic Grade® a celkovým životným štýlom v
súlade s odporúčaniami dōTERRA vám produkty dōTERRA
prinášajú mladší vzhľad, životnú energiu a lepší zdravotný
stav.
Produkty pre starostlivosť o pokožku dōTERRA Essential
Skin vám zaistia účinné zmiernenie prejavov starnutia
prirodzeným spôsobom. Esenciálne oleje rastlinného
pôvodu a najnovšie vedecké poznatky v kozmetických
technológiách v jedinečnom a osviežujúcom programe,
ktorý zaistí mladistvý vzhľad vašej pokožky, celkový pocit
sviežosti a prirodzenej krásy. Každý výrobok je vyrobený z
certifikovaných esenciálnych olejov v terapeutickej čistote
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doplnených inými špeciálnymi zložkami, ktoré poskytujú
okamžité aj dlhodobé účinky proti starnutiu a zmierňujú
viditeľné známky starnutia.

KOMPENZÁCIA
Spoločnosť dōTERRA® sa zaväzuje, že bude poskytovať svojim IPC štedré kompenzácie.
Spoločnosť dōTERRA je známa najštedrejšími odmenami vo svojej oblasti a poskytuje svojim
partnerom vynikajúci spôsob, ako si zarobiť.

Vernostná odmena

Objednávka nad 100 PV

MALOOBCHODNÝ PREDAJ
Keďže všetci IPC nakupujú produkty dōTERRA za najvýhodnejšie
veľkoobchodné ceny, naša spoločnosť ponúka jednoduchý a atraktívny
spôsob podnikania. Zaregistrovanie priateľov a rodinných príslušníkov,
ktorí si chcú zakúpiť produkty dōTERRA so zľavou ako "preferovaní
zákazníci" pomáha konzultantom zarobiť si peniaze.

Maloobchodný
zákazník

Nákup v hodnote
100 USD

Zisk z
maloobchodného
predaja 25 %

VY

Bonus 25 USD

IPC získava 25 % zo zisku z nákupu realizovaného
maloobchodnými zákazníkmi.

FAST START BONUS (BONUS RÝCHLEHO ŠTARTU)
(vyplácaný týždenne)

Bonus rýchleho štartu vám, ako sponzorovi pri registrácii, umožňuje získať
odmeny za nových zaregistrovaných IPC vo vašej organizácii, pričom
vyplácaná odmena je až 20 percent objemu nákupu realizovaného novým
IPC v prvých 60 dňoch. Tento bonus sa vypláca týždenne a vzťahuje sa na
tri generácie v štruktúre (pozri graf). Pre uplatnenie tohto bonusu je
potrebné realizovať osobnú objednávku v rámci programu vernostných
odmien vo výške 100 PV alebo viac.

Registračná

Registračná

Registračná

20%

10%

5%

Úroveň 1

Úroveň 2

Úroveň 3

POWER OF 3™ BONUS (BONUS SILY TROCH)
(vyplácaný týždenne)

Bonus sily troch je vašou odmenou za vybudovanie silnej organizácie s
opakovaným predajom. Je založený na Programe vernostných odmien
(Loyalty Rewards Program), že sa zaviažete realizovať vlastnú objednávku
v rámci programu vernostných odmien vo výške osobného objemu (PV)
100+ (pozri časť Program vernostných odmien, kde nájdete viac
informácií). Následne môžete získať bonus 50 USD za registráciu troch
IPC, ktorých objednávka v rámci programu vernostných odmien dosiahla
výšku 100+ PV, pričom minimálny objem v tíme je 600 PV. Pomôžte
každému z týchto troch IPC zaregistrovať ďalších troch (na každého z nich)
IPC, ktorí realizujú objednávku v rámci programu vernostných odmien vo
výške 100+ PV a s minimálnym objemom v tíme (pre každého z vašich
troch IPC) vo výške 600+ PV a získate bonus 250 USD. Rozšírte štruktúru
o jednu generáciu hlbšie (pozri graf) a získajte bonus 1500 USD!

VY

100 PV

50 USD

ÚROVEŇ 1 (3+)

600 Objem v tíme
(Team Volume)

250 USD
ÚROVEŇ 2
(3x3=9+)

1,500 USD
ÚROVEŇ 3
(9x3=27+)

PROGRAM VERNOSTNÝCH ODMIEN
(LOYALTY REWARDS PROGRAM, LRP)
1. až 3.
mesiac

4. až 6.
mesiac

7. až 9.
mesiac

10. až 12.
mesiac

13. mesiac
a dlhšie

ĎALŠIE VÝHODY: Produkt mesiaca
Všetky objednávky v rámci programu vernostných odmien vo výške
125 PV alebo viac, ktoré majúbyť pred byť odoslané v 15. deň
každého mesiaca alebo skôr budú zahŕňať aj bezplatný produkt pre
každú objednávku!

Úroveň 1:

2%

Úroveň 2:

3%

Úroveň 3:

5%

Úroveň 4:

5%

Úroveň 5:

6%

Úroveň 6:

6%

Úroveň 7:

7%

Program vernostných odmien dōTERRA® (LRP) umožňuje získanie
kreditov na bezplatný nákup za mesačné nákupy objednané v rámci
tohto programu. Ako účastník programu vernostných odmien začnete
okamžite zarábať produktové kredity, ktoré môžete použiť ako hotovosť
na zakúpenie produktov dōTERRA. Čím dlhšie ste účastníkom programu
LRP, tým viac kreditov si môžete zarobiť – až do 30 % vášho celkového
mesačného nákupu v rámci programu vernostných odmien. Zapojte sa
do programu do programu vernostných odmien s rýchlym štartom (LRP
Fast Track Program) váš bodový zisk môže začínať na hodnote až 25
percent.

UNILEVEL BONUS
Hlavná časť vašich provízií, tzv. Unilevel Bonus, sa vypláca mesačne v
siedmych generáciách vašej organizácie, pričom percentuálna hodnota
je založená na celkovej veľkosti vašej organizácie, jej štruktúry a vašej
pozície. Tento plán tiež umožňuje maximálnu výplatu konzultanta s
funkciou dynamickej kompresie, ktorá sa neuplatňuje u neaktívnych
členov.

PODIELY BONUSOV
Získajte časť provízií vyplácaných z celosvetového objemu,
prostredníctvom štedrých bonusových podielov. dōTERRA ponúka
celkom päť bonusových podielov zodpovedajúcich dosiahnutým
výsledkom vedenia, čo umožňuje kompenzáciu nielen podľa objemu vo
vašej skupine, ale aj podľa celkového objemu v spoločnosti. Významná
časť obratu spoločnosti je využitá práve na výplatu bonusových provízií
z dosiahnutého objemu!

Poslanie spoločnosti dōTERRA®
V spoločnosti dōTERRA sme sa zaviazali, že budeme zdieľať výhody esenciálnych olejov
na terapeutickej úrovni a wellness produktov s obsahom esenciálnych olejov s celým
svetom. Robíme tak:
•	Výskumom a vývojom esenciálnych olejov najvyššej terapautickej čistoty na svete prostredníctvom
našej neustále sa vyvíjajúcej siete vysoko špecializovaných a skúsených botanikov, chemikov,
odborníkov na zdravie a zdravý životný štýl.
•	Výrobou našich esenciálnych olejov v najvyššej kvalite, čistote, a bezpečnosti používanej v tomto
priemysle – CPTG Certified Pure Therapeutic Grade.®
•	Distribúciou našich produktov prostredníctvom našej siete nezávislých produktových konzultantov, ktorí
pracujú z domu, predstavujú, poskytujú konzultácie a zaisťujú predaj wellness produktov dōTERRA®
lokálne, pomocou osobného kontaktu a globálne pomocou personalizovaných internetových stránok.
•	Poskytovaním príležitostí na vzdelávanie všetkým, ktorí majú záujem získať viac informácií o
používaním esenciálnych olejov s terapeutickou čistotou v domácej zdravotnej starostlivosti.
•	Spoluprácou s odborníkmi na zdravie z oblasti tradičnej aj alternatívnej medicíny na podporu ďalšieho
skúmania a uplatňovania esenciálnych olejov terapeutickej čistoty pri moderných zdravotníckych
postupoch.
KONTAKTNÉ INFORMÁCIE PRE PRÍPAD, ŽE POTREBUJETE VIAC INFORMÁCIÍ:
Čeština:
+36 18088543
euchinese@doterra.com
Dánčina:
+45 89881085
kundeservice@doterra.com
Angličtina:
+44 2033180064 / irl +35 316917051 europeanorders@doterra.com
Čeština:
+42 0228882251
zakaznickyservis@doterra.com
Holandština:
+31 208085094
klantenservice@doterra.com
Slovenćina:
+42 1233056269
zakaznickyservis@doterra.com
Francúzština:
+33 182888834
france@doterra.com
Nemčina:
nemecko +49 3056796808 / rakúsko: +43 720115368 / švajčiarsko: +41 435082878		
		
kundendienst@doterra.com
Maďarčina:
+36 18088058
hungary@doterra.com
Portugalčina:
(iba e-mail)
portugues@doterra.com
Ruština:
(iba e-mail)
russian@doterra.com
Španielčina:
(iba e-mail)
espana@doterra.com
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