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Пренасяне на кофи
•  Замяна на време срещу доходи
•  Ограничено развитие и доходи
• Ограничена свобода на времето
• Изграждане мечтите на другите

Изграждане на тръбопровод
• Истински, допълнителен доход
•  Без ограничения на развитието и доходите
• Свобода да избирате собствен график
• Изграждате своите мечти

Готови ли сте за

Финансова свобода?

Много хора прекарват живота си, като обменят времето си за пари, но им липсва реализация или целеустременост. С dōTERRA 
всеки може да избере да има време, енергия и финансова независимост, като изгради канал за допълнителни доходи.

Къде сте Вие?

ИМАЛО ЕДИН ЧОВЕК, КОЙТО 
ПРЕНАСЯЛ КОФИ С ВОДА,  

ЗА ДА ПРЕЖИВЕЕ.
Всеки ден той носел вода от най-близкия 
източник на няколко километра от селото 
си. Ако искал да изкара повече пари, той 

просто работел по-дълго, пренасяйки кофи.

СЛЕД МНОГО ГОДИНИ ТОЙ СЕ 
ИЗМОРИЛ ДА ГО ПРАВИ.

Тогава получил вдъхновение. Ако 
използвал свободното си време да 

изгради тръбопровод, в крайна сметка 
щял да се освободи от носенето на 

кофи. Затова се трудил усърдно няколко 
години, за да изгради тръбопровод.

В ДЕНЯ, В КОЙТО ЗАВЪРТЯЛ 
КРАНА, ВСИЧКО СЕ ПРОМЕНИЛО.

Той успешно създал неограничено 
водоснабдяване и подобрил начина на 
живот на селяните, както и своя, което 

му осигурило изобилие от  
финансови приходи.

или
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Управителен екип на основателите на dōTERRA

 

•  Най-голямата компания за етерични 
масла в света

•  Подходящото време за възможности  
(200+ отворени пазара по света)

•  Без дългове; без външно участие  
или финансиране

•  Част от уелнес сектора, който се 
оценява на трилиони долари

•  Ръководена от разнообразен 
екип от професионалисти 
в сферата на бизнеса, маркетинга 
и здравеопазването с над 150 години 
комбиниран опит в сектора

С КАКВО СЕ ОТЛИЧАВА 
dōTERRA

РЕКОРДНО 
ЗАДЪРЖАНЕ!

Повечето фирми за директни 
продажби
•  Ръководят с бизнес възможност
•  Продажбите на продукти зависят  

от възможностите
•  Продават възможност

Автентични директни продажби  
с dōTERRA
•  Ръководят с мощни продукти
•  Продуктите се продават независимо 

от възможностите
•   Споделяне на уелнес начин на живот

ТЕСТВАНИ, НАДЕЖДНИ. 

Стандарт на dōTERRA 
за Качество и Чистота

Над 8 милиона клиенти по света

ЕФЕКТИВНО ДОКАЗАНО ГРИЖЛИВО

ПРОМЕНЕТЕ СВЕТА
•  dōTERRA създава партньорства със 

земеделци по света, като развива 
икономиките и запазва агрикултурните 
традиции чрез инициативите  
dōTERRA Co-Impact Sourcing™ и 
dōTERRA Healing Hands™.

•  Научете повече на адрес 
sourcetoyou.com. 

СИСТЕМАТА НА dōTERRA 
ДОКОСВА МНОГО ЖИВОТИ

Докато вие развивате системата си, 
животът на други хора се подобрява. 

Всяка покупка променя живота на 
производителите и техните общности 

към по-добро. Цели региони и култури 
се влияят, защото вие споделяте 

здраве и надежда.

РАСТЕЖЪТ НА dōTERRA

Защо да си партнирате с dōTERRA?

™

или

67%
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Поканете други да научат 
за природни решения 

и възможностите  
на dōTERRA.

INVITE 
(ПОКАНА)

P I P

1. Използвайте ПРОДУКТИТЕ НА dōTERRA™

Представете посланието 
на dōTERRA за уелнес 

и финансов просперитет.

PRESENT  
(ПРЕДСТАВЯНЕ)

За да промените живота, участвайте в тези 
дейности за изграждане на система (PIPES). 
Колкото повече влагате в системата си, толкова 
повече получавате. За по-добри резултати 
отворете крана! 

Използвайте тези инструменти в подкрепа на дейностите си за изграждане на система, 
както естествено споделяте и дублирате.

Ръководство 
Споделяй 
(Share)

Успехът е лесен
3 лесни стъпки за 
изграждане на вашата 
финансова система

Ръководство 
Живей (Live)

Ръководство 
Изграждай 
(Build)

Подгответе се за успех, като 
изпитате ползите от продуктите  

на dōTERRA и доказаната  
система за обучение.

PREPARE 
(ПОДГОТОВКА)

Вие Вашите потенциални партньори
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2. Споделяйте dōTERRA 3. Научете ДРУГИ

Подкрепяйте своите клиенти 
и "строители" по пътя  

към успеха.

PRESENT  
(ПРЕДСТАВЯНЕ)

Регистрирайте и дайте 
възможности на другите 

с природни решения, и ги 
подканете да променят животи. 

ENROL 
(РЕГИСТРИРАНЕ)

SUPPORT 
(ПОДКРЕПА)

E S

Ръководство 
Стартирай 
(Launch)

Природни решения 
(Natural Solutions)   
Брошура за клас

Ръководство 
Изграждай 
(Build)

Вашите потенциални партньори Вашият екип + общност
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Открийте възможностите

4 9 12 14 21

Помогнете на 3 човека да 
достигнат ранг Елит 
1.668 €/месец*

Помогнете на 3 човека да 
достигнат ранг Премиер 
3.789 €/месец*

Помогнете на 3 човека 
да достигнат  
ранг Сребро 

6.436 €/месец*

Ранг

Среден брой 
месеци за 
постигане

3000
Регистрирайте над 15 човека 

244 €/месец*

Елит

E
Регистрирайте над 25 човека 

661 €/месец*

Ек Ек

E

П

С

С С

E

П

С

С

E

П

С

С

Мин. 5000

Над 2000 Над 2000

24

Помогнете на 4 човека да 
достигнат  

ранг Сребро 
11.850 €/месец*

Щедрият компенсационен план на dōTERRA е доказано средство за създаване на мощни, 
допълнителни доходи, насърчавайки същевременно съвместната работа и сътрудничеството.

Премиер

П Сребро

С
Злато

Платина

Диамант

З

ПЛ

Д

ЗАПЛАЩАНЕ на вашия продукт

ДОПЪЛВАНЕ на доходите 
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Открийте възможностите

З З ЗЗЗ

ПЛ ПЛ ПЛ ПЛ ПЛ ПЛ

52

Д
ох

од

38

Помогнете на 5 човека 
да достигнат ранг Злато 
26.884 €/месец*

Помогнете на 6 човека да 
достигнат ранг Платина 
51.650 €/месец*

БОНУС БЪРЗ СТАРТ
Изплаща се на база обем на 
новозаписани членове за 
първите 60 дни. За да го получи, 
регистриращият трябва да направи 
LRP поръчка за общо 100 PV в 
рамките на месеца, както и да 
поддържа най-малко 100 PV в своя 
LRP шаблон (поръчка за лоялност). 

Регистрация 
НИВО 1  

Изплащане на 
20% на CV**

Регистрация 
НИВО 2  

Изплащане на 
10% на CV**

Регистрация 
НИВО 3  

Изплащане на 
5% на CV**

Печелете комисионни незабавно!

UNILEVEL БОНУС
Изплаща се всеки месец според обема на екипа извън бонусния 
прозорец Бърз старт (първите 60 дни от записването).
Получавайте заплащане от 7 нива надолу с по-висок % при по-големи ниски нива. 
Компресира се динамично, подминавайки неквалифицираните членове.

Ниво 1 32% 9 €*
Ниво 2 93% 40 €*
Ниво 3 275% 202 €*
Ниво 4 815% 607 €*
Ниво 5 2436% 2.187 €*
Ниво 6 7296% 6.561 €*
Ниво 7 21877% 22.963 €*

Елит е платен до 
това ниво
Премиер е платен  
до това ниво

Сребро и нагоре са 
платени до това ниво

Нива в  
организацията

% Изплащане 
на CV**

Брой 
хора

Приходи въз основа на 
поръчки за 150 CV**

БОНУС СИЛАТА  
НА ТРОЙКАТА

ВИЕ 100  PV

42 €* 
НИВО 1 

(3+)

ЕК
И

П
ЕН

 О
БЕ

М
 6

00
 (T

V)

212 €* 
НИВО 2 
(3x3=9+)

1.275 €* 
НИВО 3 

(9x3=27+)

Изплаща се месечно 
в зависимост от 
структурата. Всеки 
екип се нуждае от 
600 екипен обем, 
за да получи този 
спонсориращ бонус.

Лидерство

Нива

Power of 3

Fast Start
*Показаните числа са осреднени за 2020 г. Личните печалби може да са по-малки. 

** PV е продуктова стойност, определена за всеки продукт. CV е комисионна стойност, определена за всеки 
продукт. Тези суми могат да бъдат намерени В ценовата листа на "строителите" - Builder's Price List.

ЛИДЕРСКИ 
ПРЕМИИ
Изплаща се месечно като 
награда за изпълняване 
на лидерски задължения. 
7 процента от глобалния 
обем на дружеството 
се разпределя между 
лидерските рангове.

+

Син 
Диамант

Президентски 
Диамант

СД

ПД

ЗАМЕСТВАНЕ И УМНОЖАВАНЕ 
на доходите

1%
Премиер 
и Сребро

1%
Диаманти

2%
Сребро, 

Злато 
и Платина

1%
Сини 

диаманти

1%
Диаманти,  

Сини и  
Президентски

1%
Президентски 

диаманти
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Моделът за 
създаване на мрежа, 

заедно с висококачествен 
продукт или услуга, 

представлява ненадмината 
възможност за 

благополучие на хората.

 — Боб Бърг

Всеки от нас има възможност да създава и живее живота, който желае. С dōTERRA можете да 
изградите изобилна финансова система, за да си позволите свободата да давате.

ДА ПЕЧЕЛИТЕ ПОВЕЧЕ
ДА РАБОТИТЕ 
ПО-РАЗУМНО

ДА ПРАВИТЕ ТОВА,  
КОЕТО ОБИЧАТЕ

Променяйте животи

Какво би имало най-голямо въздействие върху живота ви?

и създайте доход

Без дългове

Солидна спестовна сметка

Финансова свобода

Благотворителност

Пътуване

Образование

В услуга на останалите

Прекарване на време  
със семейството

Свобода на времето

Изграждане на моите мечти

Самоусъвършенстване

Финансово планиране 
и подготовка
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Кой път е най-добър за вас?

Лично регистриране на 
няколко души  
всеки месец

Цели:

Елит 
2 - 4 месеца

Премиер до  
9 месеца

244-661 €/месец* 
Елит — Премиер, цел за доход

Необходима 
инвестиция:**

3 – 5 часа/
седмица

ЗАПЛАЩАНЕ НА ПРОДУКТА

Регистрирайте над 
4 клиенти и повече от 
1 "строител" на месец

Необходима 
инвестиция:**

661-3.789 €/месец* 
Премиер — Злато, цел за доход

10 – 15 часа/
седмица

Цели:

3.789-11.850 €/месец* 
Злато — Диамант, цел за доход

Регистрирайте повече 
от 8 клиента и повече от 
2 "строители" на месец

Необходима 
инвестиция:**

15 – 30 часа/
седмица 

Цели:

Станете партньор на dōTERRA и постигнете целта си.

ДОПЪЛВАНЕ НА ДОХОДИТЕ

ЗАМЕСТВАНЕ НА ДОХОДИТЕ

E

Елит 1 - 2 
месеца

E

Елит до  
2 месеца

E

Сребро  
9 - 12 

месеца

С

Сребро  
4 - 6 

месеца

С
Диамант  

1 – 3 
години

Д

Злато 1 – 2 
години

З

П

* Посочените стойности са средни за 2020 г. Личните приходи е възможно да са по-ниски. 

** Необходимите часове на седмица са приблизителни. Реалните часове е възможно да се различават. 
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Да стартирате Вашия бизнес
Започнете да променяте животи, като изпълните 
следните стъпки и изградите своя финансов поток.

Започнете да попълвате своя Списък 
с имена на следващата страница.
Вземете Ръководство Споделяй, за да 
научите за успешното споделяне.
Споделете презентация с над 3 човека.

С ДРУГИ
споделяйте

УЕЛНЕС НАЧИН 
НА ЖИВОТ

живейте
 Присъствайте на презентация “Природни 
решения” и се регистрирайте.
 Вземете Ръководство Живей и попълнете 
Уелнес консултацията на страница 16.
 Използвайте продуктите си, изпълнявайки 
своя Ежедневен уелнес план.

СВОЯ БИЗНЕС
стартирайте

Дата: Час:

Изберете своето темпо. Аз съм ранг Елит до:

60 дни  
цел

90 дни  
стандартно

 30 дни  
нечувано

Планирайте своя преглед на ръководство 
Стартирай и посетете doterra.com >  
Empowered Success (Възможности за успех),  
за да научите повече.

3 стъпки
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Да стартирате Вашия бизнес

Заедно ние споделяме надежда и здраве 
чрез световното движение на 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.

ИМЕ

Списък с имена
Чий живот искате да промените?



Носи надежда, 
изцелява сърца,  
изгражда лидери, 
сбъдва мечти—

значимият труд на уелнес 
консултанта на dōTERRA.

*60219678*
60219678v2 EU BG * Всички думи със символ на запазена марка или регистрирана 

запазена марка са запазена марка или регистрирана запазена 
марка на dōTERRA Holdings, LLC.


