
Стартирай
Бизнес ръководство 



• Подгответе своето  
  стартиране (стр. 4)

• Планирайте успеха си (стр. 6)
• Уточнете Списъка с имена (стр. 7)

PREPARE 
(ПОДГОТВИ)

• Свържете се и споделяйте 
естествено (стр. 8)

• Поканете над 45 човека да 
научат повече (стр. 9)

INVITE 
(ПОКАНИ)

P I P

1 – 2 седмици преди стартирането Месец на стартиране

• Представете пред над  
30 човека (стр. 10)

• Регистрирайте класове  
от класовете (стр. 10) 

PRESENT  
(ПРЕДСТАВИ)

Ръководството Стартирай е вашата карта за постигане на ранг Елит, който е основа 
за всички рангове на dōTERRA™. Вашият успех зависи от вас. Доверете се на 
процеса, за да постигнете успех!

Тракер на 
успеха

Природни решения 
(Natural Solutions)

Стартирайте своя успех

+ Действие

Вяра   Резултати
• Споделете с над 45

• Регистрирайте над 15
• Стартирайте 1-3 

„строители“

В ПРОДУКТА • Променя животи
• Личностно израстване

• Създава пасивен 
доход

 Действие
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ЛЕСНИ СТЪПКИ КЪМ УСПЕХА

Месец на стартиране

• Последвай с партньорите (стр. 13)
• Намерете своите „Строители“ (стр. 15) 

• Представете пред над  
30 човека (стр. 10)

• Регистрирайте класове  
от класовете (стр. 10) 

PRESENT  
(ПРЕДСТАВИ)

• Регистриране на над 15 (стр. 11)
• Направи Преглед на начина на  

живот (стр. 12) 

ENROL  
(РЕГИСТРИРАЙ)

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

SUPPORT 
(ПОДКРЕПЯЙ)

E S

Ръководства 
Живей, 
Споделяй и 
Изграждай
(Live, Share, 
Build)

Ръководство  
Стартирай 
(Launch)

ИЗГРАДЕТЕ 3 „СТРОИТЕЛИ“  
ДО ЕЛИТ

   
1.668 €/месец*

ВСЕКИ ОТ ВАШИТЕ „СТРОИТЕЛИ“ 
ИЗГРАЖДА 3 ДО ЕЛИТ

 

6.346 €/месец*

E E E

С

E E E

С

E E E

СE E E

Сребро Платина

ПОСТИГНЕТЕ ЕЛИТ
Елит: 3000 PV
244 €/месец* 

Елит

> >

3



Цел за постигане на Елит 
(Заградете едно)

90-дневна цел 1-годишна цел

 30 дни 
 идеално

 60 дни 
     цел

  90 дни 
стандартно

€_____________________/мес. 
__________________________   

Ранг

€_____________________/мес. 
__________________________   

Ранг

Определете целите и предприемете действия

УСПЕХЪТ ЗАПОЧВА С ВАС

  Задайте вашия шаблон за 
Лоялна поръчка LRP на над 
100 PV, за да получавате 
комисионни. 

  Изпълнявайте Ежедневния 
уелнес план, който създадохте 
в ръководството Живей на 
страница 16. 

  Научавайте повече, като редовно 
използвате справочник за масла 
и участвате в продължаващо 
обучение. 

Определяйки бизнес целите си и извършвайки последователни действия, вие свързвате вашите усилия с визията си за по-добро 
бъдеще. Това съзнателно свързване многократно ви зарежда дори когато сте извън зоната си на комфорт.

  Споделяйте своята страст 
да живеете dōTERRA 
уелнес начина на живот 
и вдъхновявайте хората около 
вас да са отворени да научат 
как да правят същото. 

  Използвайте ръководството 
Споделяй, което ще ви помогне 
да споделяте и каните успешно. 

  Започнете да се свързвате 
с потенциалните си партньори 
и да изграждате своята 
система. Посетете doterra.
com > Empowered Success за 
инструменти и видеоклипове. 

  Свържете се с екипа си от  
по-горно ниво:

Ключова поддръжка:  ___________ 
Имейл:  ______________________ 
Телефон: ____________________

Номер/Уебсайт/Facebook група: 
____________________________ 
____________________________

  dōTERRA е мощно средство за 
постигане на целите ви. По-долу 
опишете подробно поставената 
цел за пътя в ръководството 
Изграждай:

СПОДЕЛЯНЕТО ПРОМЕНЯ ЖИВОТИ ИЗГРАДЕТЕ МЕЧТИТЕ СИ

Подготви своя старт
Вашата вяра, че продуктите и финансовите възможности на dōTERRA могат да 
променят животи – включително вашия – е най-големият източник на подхранване за 
стартиране на бизнеса ви. Колкото по-силно е нивото на вярата ви, толкова по-лесно е 
да споделяте това, което обичате. 

> >
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Решавайки да бъдете човек, който предлага решения в собствения 
си дом, вашият опит създава ентусиазъм да споделяте с останалите. 
При всеки контакт с потенциален член, обрисувайте картина на уелнес 
насочен към нас самите.

Програмата на dōTERRA Вдъхнови успеха ви дава възможност да 
вдъхновите останалите да променят техния живот.

Wellness Advocate (Уелнес консултант) на dōTERRA™ споделя 
нов вид метод за постигане на уелнес. Ние преподаваме „с 

книга и кутия“ (референтен наръчник за маслата и кутия с 
етерични масла на dōTERRA от клас CPTG™), можете да се 

справите с много от приоритетите си за доброто здравословно 
състояние у дома. За останалите – каним Ви да си партнирате 

със здравни професионалисти, които ще Ви помагат да 
използвате лесни решения.

Приемете и планирайте своите дейности (PIPES). В това ръководство 
ще намерите подробности за ефективно участие в основните 
елементи на стартирането на вашия бизнес.

Предлагайте решения

         СЪВЕТИ 

•  Бъдете наистина себе си 
и споделяйте по естествен път 
впечатленията си, за да показвате 
на другите възможностите. 

•  С това положително демонстриране 
подканвайте потенциалните си 
партньори да научат повече в клас 
или индивидуална презентация, на 
която предлагате възможност  
за регистриране. 

Основни елементи на стартирането:

1

2

3

4

ПОКАНЕТЕ на продуктови и бизнес презентации

ВОДЕТЕ продуктови и бизнес презентации

ПОСЛЕДВАЙТЕ с Преглед на начина на живот

СТАРТИРАЙТЕ И ПОДКРЕПЯЙТЕ новите си „строители“

PREPARE
5



45

30

15

3

Успехът е планиран
Месец на стартирането: 15 регистрации x 200 PV средно на регистрация = 3000 OV Елит

НеделяПонеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота

13:00 1:1  
с Марсия

6:00 
Урок по 

Природни 
решения

12:00  
1:1 с Карл

Обяд: 
Мини урок 
@ Juice Bar

7:00 урок 
по масла

3:00  
1:1 Елена

4:00  
1:1 Джеймс

ПРЕЗ ВАШИЯ МЕСЕЦ НА СТАРТИРАНЕ:
1. Поканете 45 души
2.  Планирайте 3 класа или 15 индивидуални 

(или комбинация)
3. Определете време за инвестиране в бизнеса си
4.  Запитайте се и планирайте:
 •  Кой се нуждае от представяне на 

„Природни решения“?
 • Кой се нуждае от проследяване за регистрация?
 • Кой се нуждае от Преглед на начина на живот?
 • Кой се нуждае от Преглед на бизнеса?
 • Кой е готов да бъде домакин на клас?

ПОДБЕРЕТЕ ВАШИТЕ  
ПОТЕНЦИАЛНИ КАНДИДАТИ

Разширете влиянието си
Колкото повече хора видят посланието Ви, толкова повече ще се запишат и толкова повече 
промени в живота на хората ще направите, включително и във Вашия собствен. Започнете 
да споделяте в рамките на Вашия собствен „приветстващ“ пазар – тези, на които вече сте се 
доверили и с които сте изградили отношения. Когато започнат да харесват dōTERRA, те ще се 
превърнат в постоянен източник на контакти. 

„Не 
преценявай 
всеки ден 

по пожънатата 
реколта, а по 

засетите семена.“  
–Робърт Луис Стивънсън

PREPARE (ПОДГОТВИ)

INVITE (ПОКАНИ)

PRESENT TO (ПРЕДСТАВИ)

ENROL (РЕГИСТРИРАЙ)

SUPPORT 3 BUILDERS  
(ПОДКРЕПИ 3 „СТРОИТЕЛИ“)
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Подобрявайте списъка си с имена (от ръководствата „Build“ и „Share“) и проследявайте 
своите дейности PIPES с Вашите водещи 45 потенциални партньори. Прегледайте 
телефонните си контакти и приятелите си в социалните мрежи за идеи относно това 
кой цени доброто здравословно състояние, поставянето на цели и свободата. Щом 
се сетите за нови хора или те се появят в живота Ви, добавете ги към списъка си, за 
да поддържате броя. Открийте потенциални строители, които изпъкват с по-висок 
капацитет за успех (вижте страница 15).

Име Бележки
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

45+ 30+ 15+ 15+ 3+
P P E SI

Проследяване на успеха

PREPARE 

Цел:
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Свържи се, споделяй и кани
dōTERRA™ е бизнес на отношенията. Основавайте отношението си на вярата, че грижата е най-важният 
дар, който давате на всички, с които се свързвате. Дали става дума за съществуващи отношения, или 
нови, изграждате доверие при всяко общуване. Стремете се да променяте животи, като споделяте 
това, което обичате, независимо къде сте и с кого.

Обръщайте се към хората по име. Задавайте въпроси и слушайте, за да откриете техните интереси 
и нужди. Бъдете истински и изграждайте отношения на доверие. Свързвайте се уникално с нови приятели 
и тези, които вече познавате.

Споделяйте решение, като търсите начин да добавите стойност и съпоставяйте по естествен начин 
своите решения за продукти или бизнес с техните нужди.

Хората обичат да говорят за себе си. Задавайте въпроси относно области от живота им, за които според 
вас ще им е интересно да говорят. Намирайте общи области и бъдете открити, когато срещате нови хора.

СВЪРЗВАЙТЕ СЕ С ХОРАТА ИСТИНСКИ И ИСКРЕНО

СВЪРЗВАЙТЕ ТЕЗИ ХОРА С ВАШИТЕ РЕШЕНИЯ

Как сте? Как е семейството ви? ИЛИ Какво съм пропуснал/а? Какво се случва в живота ви? Видях публикацията 
ви, че детето ви не се чувства добре. Как сте двамата? (Персонализирайте за наличните контакти.)

„Все по-важно изглежда да се храним по-добре, да правим повече упражнения, да спим качествено 
и да изхвърлим токсичните продукти у дома. И ти ли мислиш така? Какво правите с твоето семейство? 
Какво знаеш за етеричните масла?“

„Етеричните масла промениха много живота ми. Опитвал/а ли си някога? Искам да ти покажа този 
продукт. Ще се свържа с теб след няколко дни, за да видя какво мислиш.“

Създайте ново познанство. Задавайте въпроси за работата на лицето, така че да можете да персонализирате 
отговора си и да сте достъпни. Каквото и да кажат, гледайте на тях като на някой, с когото можете или вече сте 
работили. „Работя с майки и ги уча да се грижат за семейството си по естествен път с помощта на етерични 
масла и други продукти.“ ИЛИ „Работя с мануални терапевти и ги уча да създават допълнителен поток от 
приходи в кабинета си, като споделят със своите клиенти как да живеят по-добре с етерични масла.“ АКО е 
необходимо да сте първи, „Невероятно е всъщност. Обичам работата си... Вие какво правите?“

Някой, когото вече познавате:

Някой, когото вече познавате:

Ново лице:

Ново лице:
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Поканете, за да промените животиСвържи се, споделяй и кани
СВЪРЖЕТЕ С ПРЕЗЕНТАЦИЯ 
Ето някои начини да ги поканите да научат повече на  
различни събития. Вижте ръководството Споделяй за  
допълнителни насоки.

Не е необходимо да сте експерт, за да поканите успешно хората сами да намират решения. 
Открийте какво е най-важно за всеки, като искрено се интересувате от това кои са те, какво 
изпитват и как можете да сте им полезни.

Помогнете на хората да кажат „да“:
•  Ясно заявете на какво ги каните (напр. клас за откриване  

на решения за уелнес проблеми)
•  Обяснете им колко ценно е да инвестират времето си
•  Дайте им две възможности, които може да са подходящи  

за тях (напр. клас или индивидуално представяне)
•  Подсилете взаимоотношенията, изграждайте доверите чрез 

множество взаимодействия и дръжте на думата си

ИНДИВИДУАЛНО
   „Здравей, ______, свободен/на 

ли си? Супер, и аз съм свободен/на; 
звъня на тези приятели, които предпочитат 

здравословния начин на живот, и си уреждаме 
среща за около 30 минути, за да прегледаме 
техните уелнес цели, да предложа някои 
интересни съвети за употребата на етерични 
масла и да покажа най-популярните опции. Ако 
ти харесат неща, които искаш да опиташ със 
семейството си, това би било страхотно. Ако 

не, всичко е наред. Има ли нещо, което 
искаш да проучиш? Страхотно! Кое 

предпочиташ – утре в 13:00  ч. 
или четвъртък вечерта в 

19:00 ч?““

”

ПРЕГЛЕД 
НА БИЗНЕСА

 Подкрепям клиентите си в тяхното 
пътешествие с dōTERRA по три начина. Първият е 

да им помагам да научат как да използват продуктите, 
да се образоват и да препоръчват приятели, които се 

интересуват да присъстват на клас. 

Вторият начин е да помагам да си набавите продуктите безплатно 
и дори получаване на малко допълнителни пари чрез споделяне на 

dōTERRA с близките ви.

А третият начин е за тези, които казват: „Знам, че е важно да имаме 
няколко начина за изкарване на доходи, и имам страст към доброто 
здравословно състояние. Ще се радвам да работим заедно почасово 

от дома.“

И  така, кое от тези три решения е най-добрият начин  
да ви подкрепя?

Когато кажат номер две или номер три, кажете: Отделям 
време всяка седмица, за да споделям как  изглежда 

това. На разположение съм във вторник в 19:00 
и в четвъртък на обяд. Кога е най-удобно 

за вас?

”

 
ПРЕГЛЕД НА 

НАЧИНА НА ЖИВОТ
      Искам да се уверя, че знаете как да 

използвате новите си продукти и да постигнете 
максимални резултати. Следващата стъпка е да 

уредим кратко обаждане, за да съставим вашия 
списък с желания, да ви покажем как да поръчвате 
и да ви дадем най-добрите съвети и идеи за 
получаване на най-много безплатни продукти. 
Това отнема около 30 – 40 минути. Целта е да 
можете да поръчвате самостоятелно, когато 

пожелаете. Как ви звучи това? Чудесно! 
Имам възможност в сряда в 13:00 или 

в четвъртък след вечеря. Как е 
по-добре за вас????

”

INVITE

 
КЛАС

    „Изучавам етеричните масла 
и те помогнаха много на мен и моето 

семейство. Използваме ги за всичко. Знам, 
че у Вас имате трудности с _________ (напр. 

проблеми с децата, произтичащи от сезона) 
и се сетих за теб! Ще водя кратък уъркшоп и 
ще се радвам да ми гостуваш. Ще се проведе 
у дома в 7:00  ч. в четвъртък или можем  
да се срещнем следващата седмица. Как е  

по-добре за теб?“???“

”
УЕБ 

СЕМИНАР
  Споменахте, че се 

интересувате от _______ 
(тема). Ако ви изпратя 

данни за достъп за 
уеб семинар относно 
_______ (тема), ще го 

гледате ли??“

”

“

“
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Представяне на посланието
Следващата стъпка за вашите потенциални партньори, след като бъдат поканени да 
научат още, е да се запознаят с посланието за променящите живота продукти на dōTERRA 
и възможността за създаване на доходи. 

Разширявайте мрежата си, като каните присъстващите да провеждат собствен клас. Донесете 
няколко достъпни подаръка (напр. ключодържатели) като стимули за резервиране.

Вероятно сте се досетили за хора, които познавате и за които подобно събитие 
би било полезно. Ако желаете да проведете собствено събитие, свържете се 
с някой от нас по-късно. А ако резервирате днес, получавате този ключодържател! 
(покажете ключодържателя)

ПРОДУКТОВА (40 – 50 МИН)  
Цел:

Събиране на хората, 
изслушване на нуждите им, 
възможност да изпробват 
маслата. Погрижете се да 
е  забавно.

Концентрирайте се върху 
нуждите на присъстващите; 
споделяйте водещите 
решения.

Клас, индивидуално представяне 
или 3-странно обаждане
Уеб семинар, видео или  
социални мрежи

В дома ви или при приятел
Заведение или кафене
Кабинет за мануална терапия или 
професионален офис

БИЗНЕС (20 – 30 МИН)  
Цел:

Съберете хората, изслушайте 
нуждите им, представете им 
възможностите на dōTERRA™.

Концентрирайте се върху 
нуждите на участниците; 
разберете и споделете как 
възможността може да е 
полезна за тях.

• 5 мин: Установете връзки/Разкажете историята си (1 – 2 мин)
• 1 мин: Разкажете за намерението си
• 10 мин: Защо етерични масла/Защо dōTERRA? (стр. 1)
• 5 мин: Лични приоритети (стр. 3)
•  10 – 20 мин: Преподавайте за етеричните масла LLV 

(стр. 2 – 3)
•  9 мин: Обяснете възможностите за членство и следващи 

стъпки (останалата част от материала) 
• Сервирайте напитки и отговаряйте на въпроси
• Помогнете на гостите да се регистрират

•  2 – 5 мин: Установете връзки/Разкажете историята си 
(1 – 2 мин)

• 1 мин: Разкажете за намерението си
•  2 – 5 мин: Научете за тяхната ситуация (кофи спрямо 

водопровод – стр. 2)
• 2 – 5 мин: Защо dōTERRA (стр. 3)
• 2 мин: Какво е необходимо, за да правите това (стр. 4 – 5)
• 2 мин: Компенсационен план (стр. 6 – 7)
• 4 – 5 мин: Представете си и изберете път (стр. 8 – 9)
•  5 мин: Следващи стъпки (стр. 10 – 11) 
•  ВиО: Има ли нещо друго, което искат да знаят? 

как къде
ПРЕЗЕНТАЦИИТЕ МОГАТ ДА СЕ ПРОВЕЖДАТ ПО РАЗЛИЧНИ НАЧИНИ. ПРАВЕТЕ ТОВА, КОЕТО Е НАЙ-ПОДХОДЯЩО ЗА ВАС.

ИЗБЕРЕТЕ СВОЯТА ПРЕЗЕНТАЦИЯ

НАСРОЧЕТЕ КЛАС ОТ КЛАСА

„ “
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Регистрирай успешно
Регистрирането е основният момент на презентацията, когато присъстващите изберат 
да променят живота си! По време на класа научете защо са дошли членовете на класа 
и се подгответе да предложите решения, отговарящи на нуждите им. Насочвайте 
новорегистрираните при избора на членство и комплект, който е най-подходящ за тях.

СЪВЕТИ ЗА РЕГИСТРИРАНЕ:
•  Насърчавайте потенциалните партньори да закупуват комплекти, за да имат няколко продукта под ръка, а не само едно-две неща. 
• Споделяйте какво харесвате в комплекта, който според вас е най-подходящ за тях.
•  Свържете всичко с техните приоритети и как комплектите са създадени да предоставят специфичен вид помощ. 
•  Обърканият ум казва „не“. Избягвайте да демонстрирате твърде голям брой изделия. Покажете няколко, предложете специална оферта 

и не усложнявайте.
•  Регистрирайте почти всички като Клиент на преференциални цени. Регистрирайте тези, които искат да споделят или изграждат, като 

Уелнес консултант. 

ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ВЪЗРАЖЕНИЯ:
•  За тези, които не са сигурни какъв комплект да поръчат: „Какво правите?“ Разгледайте техните приоритети; поканете  

ги да открият решенията в референтен наръчник. „Кой комплект отговаря най-добре на нуждите Ви? “ Направете предложения.  
„Ако бях на Ваше място, бих...“

•  Несигурност относно типа членство: „Какви фактори обмисляте?“ Слушайте и адресирайте техните желания или притеснения. 
Предлагайте препоръки. 

• Финансови притеснения: „Желаете ли да проведете урок, за да спечелите пари за комплекта, който наистина искате?“
•  За тези, които не знаят от къде да започнат: „Може би е най-добре да изберете две масла, насочени към определен  

приоритет на доброто здравословно състояние, а след като натрупате опит, да изберете комплекта за Вас след седмица?“

СЛЕДВАЩИ СТЪПКИ
• Споменете възможни специални предложения за регистриране и как се получават. Бъдете ясни и кратки. 
•  Съобщете, че могат да добавят единични изделия за конкретни приоритети. Осигурете справочно ръководство, 

за да могат да  търсят в него.
•  Напомнете им, че могат да получат безплатен подарък, ако се регистрират днес.
Изберете комплекта, който е най-подходящ за вас и вашето семейство.
•  Поканете ги да разгледат формулярите за регистриране, обяснете разликите между Клиент на преференциални цени 

и Уелнес консултант, инструктирайте ги за  попълване на формулярите.
Насладете се на освежаващите напитки с етерични масла. Ако имате  въпроси, __________ (домакинът) и аз можем да 
помогнем  с отговорите на тях сега.

ВЕЧЕР

„

„
„

„

“
“

“
“

ЗАТВАРЯНЕТО 
В началото обещах да ви покажа как  да получите тези масла в дома си. Да разгледаме възможностите ви. Разкажете 
им за възможностите за членство. 

Първа възможност 
Сега ще Ви покажа двата най-популярни комплекта, с които да започнете. Това е Home Essentials Kit (комплект), който съдържа 
водещите 10 масла, за много от които току-що говорихме. Освен това включва прекрасен дифузер (споменете цената на 
комплекта). Най-популярният обаче е Natural Solutions Kit (комплект). Идва буквално с всичко, което виждате в шкафа в банята 
(обърнете обратно страницата и посочете). Това е наистина комплект, свързан с начина на живот, който покрива трите основни 
области на интерес – подготовка, грижа за себе си и ежедневни уелнес навици. Към него са включени дифузер и кутия за 
съхранение на маслата, а след като направите Вашата първа поръчка към Програмата за лоялност, автоматично ще получите 
100 точки за лоялност, които да използвате, за да опитате някои нови любими продукти. А има и бонус! Можете бързо да 
преминете към начален LRP процент от 15%. Сигурно разбирате защо това е любимият ни комплект!

Втора възможност
Сега ще Ви покажа два от нашите най-популярни комплекти, с които да започнете. Това е Family Essentials Kit (комплект). 
Той представлява по-скоро комплект с тестери или комплект за пътуване с 85 капки на бутилка и (споменете цената на 
комплекта). В Home Essentials Kit (комплект) има същите масла, но с 250 капки на бутилка и дифузер само за (споменете 
цената на комплекта).

ENROL
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Преглед на начина на живот
Стремете се да отговаряте на нуждите на своите регистрирани участници 
и спечелете правото да ги задържите като клиенти в бъдеще. Новите 
членове се регистрират първо с комплект и второ в Програмата за лоялност 
(LRP). Това второ регистриране изгражда вашата финансова система. 

 

1   Представете Пирамидата на dōTERRA за стил на живот и уелнес

            Помолете ги да направят самооценка (стр. 3)
            Представете им начина на живот dōTERRA (стр. 4 – 12)
            Поканете ги да създадат собствен списък с желания (стр. 13 – 15)

2   Уелнес консултация

            Попълнете Уелнес консултацията (стр. 16)
             Проведете брейнсторминг за техния 90-дневен план 

и следващите три поръчки за лоялност
             Обучете ги относно LRP и им помогнете да направят  

своята първа поръчка онлайн

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ПРЕГЛЕДА 
НА НАЧИН НА ЖИВОТ
Помогнете на ВСЕКИ нов член да:
• Използва продуктите, които има
• Състави Дневен уелнес план
• Получава максимума от членството си чрез LRP
• Се свързва с ресурси 
• Отправя покани за промени в живота

СПИСЪК ЗА ПРОВЕРКА ЗА ПРЕГЛЕД 
НА НАЧИН НА ЖИВОТ

  Планирайте Преглед на начин на живот скоро след 
очакваното пристигане на техния комплект

  Препоръчайте да гледат видео ръководството Живей 
на адрес dōTERRA.com > Empowered Success 

3   Свързване с образование и общността

            Препоръчайте любимия си справочник и приложение
             Представете инструменти за учене как продуктите 

подпомагат техните 90-дневни цели
  • Серия Живот с възможности (задълбочена)
  • Приложение dōTERRA Daily Drop® (в движение)
  • Living Magazine (Списание Животът)
             Свързвайте се 2 – 3 пъти през първия им месец; 

продължавайте да проследявате периодично

Късметът 
е в 

проследяването
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4  Проследяване на нови членове

 Покана за споделяне или изграждане на dōTERRA

 Имате 14-дневен прозорец да откриете най-доброто място за всеки регистриран член. Вашето 
ранно ангажиране с регистрираните лица е ключово за дългосрочния им успех. Използвайте 
посочения по-долу процес, за да ръководите дейностите си за проследяване. За да променяте 
животи наистина, мислете за тези 14 дни от тяхното членство като ваша инвестиция за 
осигуряване на успеха на двама ви, всичко, което е необходимо е малка част от вашето време. 
Като моделирате тази подкрепа, вашите „строители“ са много по-склонни да правят същото.

  WELLNESS ADVOCATE AGREEMENT – EUROPE (EUROS)

STEP 3 Personal Information

 Applicant Name   Shipping Address ■    Same as Billing Address

______________________________________________________________   _____________________________________________________________
 Co-Applicant Name (if applicable)  Province, Country, Postal Code  

______________________________________________________________   _____________________________________________________________
 Company Name (if applicable, requires business application addendum)   Primary Phone  

______________________________________________________________   _____________________________________________________________
 National Insurance No. or Tax ID No. (optional)    Mobile Phone  

______________________________________________________________   _____________________________________________________________
 Billing Address   Email Address  

______________________________________________________________   _____________________________________________________________
 Province, Country, Postal Code   Date of Birth                                                             Co-Applicant Date of Birth

 

______________________________________________________________   _____________________________________________________________
 Enrolling Sponsor    Phone No. or Wellness Advocate No.  Placement Sponsor (if different)       Phone No. or Wellness Advocate No.

STEP 1 Choose an Enrolment Option

*  Prices do not include VAT. See www.doterraeveryday.
eu/marketing-materials/ for VAT-inclusive pricing.

† Points will be redeemable 60 days following  
	 enrolment	if	qualifications	are	met.

USE THE FAST TRACK PLANS TO START AT A HIGHER PERCENTAGE

Start at 15%
and Receive 100 Product Points† and Receive 200 Product Points† and Receive 400 Product Points†

■  dōTERRA	Introductory Packet
 • 20 €*

Qty    Other Products

■ Family	Essentials
 • 115 €*  118 PV
■ Home	Essentials	Kit
 • 225 €*  224,50 PV
■ Cleanse	&	Restore	Kit
 • 247,75 €*  192,50 PV
■ AromaTouch	Diffused	Kit			
 • 148,50 €*  110 PV
■ Daily	Habits	Enrolment	Kit
 • 195 €*  166,50 PV
■ Kids	Collection
 • 115,75 €*  100,50 PV

■ Natural	Solutions	Kit
 • Cost 568 €* 
 • 447 PV
     

■ Essential	Oil	Collection	Kit
 • Cost 1740,50 €* 
 • 1452,50 PV
  

■ Business	Leader	Kit
 • Cost 2305,50 €*  
 • 1855,50 PV

Start at 10% Start at 20% Start at 25%

STEP 2 Monthly Loyalty Rewards Program (optional)     For Personal Consumption (not for resale)

 

Product Points:  As a Loyalty Rewards participant, you can
earn up to 30% of your purchase back in points that can be 
redeemed for free product.

Product of the Month Club: Set your LRP order on or before 
the 15th for 125 PV or higher and receive the free Product 
of the Month. 

Date to ship LRP order:  (1–13, 16–28 ) _________________  
■  Ship to address below

(Note: Your first Loyalty Rewards shipment will begin the month  
following your enrolment)

Favourite LRP Selections:
■  Athlete Care Kit: 136 €  162,50 PV

■  Calm & Harmony Kit:  128,50 €  151,50 PV

■  Changing Seasons Kit: 124 €  140 PV

■  Daily Habits Kit: 185 €  166,50 PV

See www.doterraeveryday.eu/marketing-materials/ for kit details.

Qty Product

TOTAL

<<Sign the Back

© 2021 dōTERRA Holdings, LLC                                                                                                                                                  EU_062321

STEP 4 Acknowledge Terms on Back by Signing
I want to be a Wellness Advocate of dōTERRA. Please charge my payment method for the items and programs requested above.  I have read and agree to the terms and conditions of this Wellness Advocate Agreement (form 
2011-C) and the policies in the dōTERRA Policy Manual. I agree that I do not currently have an interest in any dōTERRA account, or if I do have or ever have had such an interest, my application for this account does not breach 
dōTERRA policies. (This form can also be found at www.doterraeveryday.eu/marketing-materials/.)

Applicant Signature Co-Applicant Signature Date

КЛИЕНТ
•  Използва продуктите за своето добро 

здравословно състояние
• Регистрира се като Клиент
• Може да е или да не е в LRP

СПОДЕЛЯЩ
•  Иска да споделя с другите, като провежда 

урок или индивидуални представяния
•  Регистрира се като Клиент или Уелнес 

консултант (за да регистрира други и да 
получава комисионни)

ИЗГРАЖДАЩ
• Иска да създава приходи 
• Регистрира се като Уелнес консултант
•  Ангажира се с месечна поръчка за LRP 

от над 100 PV, за да получава комисионна
•  Определяне на резултати за 

идентифициране на потенциала (стр. 15)

РЕГИСТРИРАНЕ
Преглед на 

начина на живот

ОБЗОР НА 
СПОДЕЛЯНЕТО ДОМАКИН

ОБЗОР НА 
БИЗНЕСА

ОБЗОР НА 
СТАРТИРАНЕТО
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Стратегия за позициониране
Успешното разпределяне на вашите регистрирани лица е ключово за вашия растеж, напредване 
в ранговете и квалифициране за бонуси към комисионната. Определете ясни очаквания, за да 
защитите отношенията и да осигурите най-доброто разпределяне. Някои избират пътя си веднага, 
други се нуждаят от време, за да изберат да станат нещо повече от клиент. Използвайте първите  
им 14 дни, за да научите всичко възможно, след което вземете най-добрите решения за разпределяне.

Ниво 1: Вашите бизнес партньори 

Ниво 2: „Строители“ и Споделящи 

Ниво 3+: Клиенти+

СЪВЕТИ ЗА ПОЗИЦИОНИРАНЕ 
Всички нови регистрирани:
•  Разпределяйте всеки там, където ще се развива най-добре и ще 

получава подкрепа. Избирайте дългосрочно виждане и успех пред 
краткосрочните нужди.

•  Спонсорството може да се променя веднъж през първите 14 дни. 
•  Консултирайте се с Вашия ментор от възходяща линия или се 

свържете с Обслужване на клиенти за основна помощ при 
назначаване.

РАЗПРЕДЕЛЯНЕ И СТРУКТУРА НА ЕКИПА
Темповете на изграждане на структура на екипа варират. Това, кога 
са регистрирани и се ангажират вашите изграждащи или бизнес 
партньори, определя темпото, с което ще стартирате всеки следващ 
етап. Например някои започват с един изграждащ и се развиват напред, 
докато други е възможно да започнат с трима (напр. е възможно да 
започнат с по-голяма мрежа или установени по-рано отношения).

РАЗБИРАНЕ НА РОЛИТЕ 
Регистриращ:
•  Лицето, довело регистрирания в dōTERRA™. (Чий контакт е? Кой го покани?
•  Получава бонуси Бърз старт от покупките на своето регистрирано 

лице през първите 60 дни след регистрирането му.
•  Работи със спонсор (ако е друг) за определяне на това, кой провежда 

Преглед на начина на живот, проследяване и друга поддръжка.
•  Регистрираното лице се отчита за напредването в ранговете на 

регистриращия (един за всеки физически клон).
•  Регистриращият може да променя спонсора на новото регистрирано 

лице веднъж през първите му 14 дни от регистрацията през бек-офиса.

Винаги си запазвайте регистрирането на своите регистрирани лица, 
докато не се окаже по-изгодно да ги прехвърлите на техния спонсор 
или друг изграждащ за напредване в ранговете.

 
Спонсор:
•  Лице, към което е пряко назначен записания член (нарича се  

също пряка възходяща линия).
•  Получава бонуси от Power of 3 (Силата на тройката) и Unilevel 

Organizational bonuses (Unilevel бонуси).
•  Помага за Прегледа на начина на живот и други нужди за 

проследяване (в зависимост от договореностите).

НАДГРАЖДАНЕ ИЛИ ПРЕМЕСТВАНЕ  
НА КЛИЕНТИ 
Клиент:
•  Може да се премества в рамките на 14 дни от регистрация, ако 

е по-добре да се разпредели другаде.
•  Може да реши да се надгради до Уелнес консултант (WA)  

от своя бек-офис.
•  Ако реши да надгради до WA след първите си 14 дни, 

разпределянето му за спонсорство остава същото. 
•  Ако искате да промените позицията му (след първите 14 дни), 

надграждането му до WA трябва да се направи 90 дни след 
регистрацията. След това имате 14 дни да решите къде да 
го поставите. 

•  Поставяйте клиенти в екип, в който е възможно да имат подобни 
интереси с лица, които вече познават.

  

За да промените спонсор през 
първите 14 дни: Back Office > 
Downline > Sponsor Changes

как
Преместване след 6 месеца без активност:
Wellness Advocate (Уелнес консултант) може да поиска промяна в sponsor (спонсор) и/или регистратора след шест месеца 
неактивност (неактивността се определя като липса на поръчки от всички акаунти и липса на комисионни за шест месеца).  
Лицето, което иска да се премести, трябва само да помоли за промяната, като използва имейла във файла. 

Всички въпроси за разпределяне и поискани премествания и промени могат да се изпращат до europeplacements@doterra.com.
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Намерете своите „Строители

КАКВО ДА ПРЕДСТАВЯТЕ
Хората избират възможността на dōTERRA поради различни причини. 
Някои са привлечени от допълнителните приходи, други от мисията. По 
време на прегледа на бизнеса се концентрирайте върху това, което е 
важно за тях. Оставете страниците на ръководството Изграждай да доведат 
до подходящи разговори. Познаването на техните желания ви помага да 
свързвате техните цели с решенията на dōTERRA. 

Стъпка 1:  Представяйте индивидуално или в групова среда
Стъпка 2:  Подканвайте подходящите си потенциални кандидати да стават 

бизнес партньори
Стъпка 3:  Стартирайте новите „Строители“ с 3 стъпки (Изграждай стр. 10)

Ангажирани и способни 
Изграждащи
Ангажирани =  Изпълняват 3 стъпки 

в ръководството Изграждай 
    Способни =  Регистрират някого през 

първите си 14 дни от поемане на 
ангажимента за изграждане

КАКВО ДА ПРАВИТЕ СЛЕД ТОВА
Осигурете преглед на стартирането за всеки от новите си изграждащи, споделяйки как този доказан  
път им помага да постигнат дългосрочен успех. Подканете ги да се подготвят да отправят покани  
преди месеца на стартиране.

Седмичните срещи на успеха осигуряват:

• Измерване на действията за успех 
• Те се чувстват свързани и подкрепяни 
• Вие знаете последователно как най-добре да подкрепяте

Като продължавате да регистрирате, помислете дали да не поверите някои от своите регистрирани лица  
на ангажирани изграждащи, които активно регистрират и подкрепят своя екип. В крайна сметка подкрепата 
към тях за постигане на целите им, ви помага да постигате своите.

КЪДЕ ДА ГИ НАМЕРЯ?
Идентифицирането на вашите бизнес партньори е ключово за изграждането на 
успешен бизнес. Започнете да търсите изграждащи сред наличните си клиенти 
и потенциални партньори. Мнозина започват като ползватели на продукти или 
от споделяне само с няколко души. Насърчавайте взаимодействия с продукти, 
извършвайте подходящо проследяване и създавайте виждане за това, какво 
е възможно. С времето се появяват изграждащите. 

Ако не откриете „строители“ веднага, продължавайте да регистрирате. От 
гледна точка на статистиката 1 – 2 на всеки 10 рано или късно се интересуват от 
изграждане на бизнес с dōTERRA™. Поставете си цел да намерите 3 изграждащи 
през първите си 30 – 90 дни. Когато членовете на екипа ви регистрират други 
и изберат да изграждат, променят се повече животи, а екипът ви расте по-бързо!

КОЙ СРЕД ПОЗНАТИТЕ ВИ Е...

•  Ориентиран към взаимоотношенията си с  
хората или влиятелен

• Открит към или живее естествен, здравословен, активен живот
•  Ориентиран към постигане на цели, самомотивиран, 

амбициозен
• Позитивен, страстен, вдъхновяващ
• С предприемачески дух, опит в продажбите
• На етап в живота си, който позволява изграждане на бизнес
•  Стреми се към подобряване на финансите или  

по-добро бъдеще

Преминете към своето Проследяване на успеха (стр. 7). Оценете потенциалните си партньори, като поставяте 
отметки за всяко посочено по-горе качество. Запишете имената с най-много отметки по-горе.

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

Потенциални бизнес партньори

„За да 
повлияете на 

някого, трябва 
да знаете какво 
вече му влияе.“  

– Тони Робинс

SUPPORT
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Научете повече:

Всички думи със символ на запазена марка или регистрирана 
запазена марка са запазена марка или регистрирана 

запазена марка на dōTERRA Holdings, LLC.

dōTERRA.com > Empowered Success 

Ние използваме масла, 
ние споделяме масла 
и ние учим другите 
да правят същото.

- Джъстин Харисън, Главен дистрибутор


