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Споделяй
Обзор на споделянето
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споделянето СЕ СЛУЧВА ЕСТЕСТВЕНО

Когато се случва нещо прекрасно, което променя живота ви, е естествено да 
искате да го споделите с хората, които са важни за вас! 

ПРОВЕЖДАЙТЕ КЛАСОВЕ ИЛИ ИНДИВИДУАЛНИ КОНСУЛТАЦИИ 
Можете да проведете клас или индивидуална консултация лично или онлайн. Планирайте събитието си с лидера от по-горно 
ниво или използвайте dōTERRA™ Class Kit в подкрепа на презентацията си. Съставете списък на хората, които желаете да 
поканите на събитието си.
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Чии животи искате да промените? (Отбележете най-добрия вариант)
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Защо да споделяте dōTERRA?

Станете домакин на клас, за 
да представите dōTERRA на 
роднините и приятелите си, и им 
помогнете да открият натурални 
решения за живота си.

С регистрирането на вашите 
контакти вие можете да 
получите безплатен продукт или 
комисионна. (Запитайте лидера от 
по-горно ниво за подробности.)

Създайте доход и изградете 
финансов поток, споделяйки 
dōTERRA и променяйки животи.

ПЕЧЕЛИТЕ НАГРАДИ СЪЗДАВАТЕ ДОХОДИМОТИВИРАТЕ ОСТАНАЛИТЕ



Споделете 

ПРЕЖИВЯВАНЕ  
Готови ли сте да опитате 
нещо от природата?

•  Нека Вашето споделяне да е уместно,  
като задавате въпроси, за да откриете 
техните приоритети по време на  
обичайни разговори.

•  Споделете своя опит. Споделете как 
продуктите са ви помогнали: 
Използваме етерични масла dōTERRA и е 
страхотно как те ни помагат за толкова 
много различни неща!

•  Поискайте разрешение да споделите мостра 
и ангажимент да я използват. 
Интересно ми е, желаете ли да използвате 
натурално решение за това? Ако ви дам 
мостра, ще я изпробвате ли?

•  Получете разрешение да последвате с тях 
в рамките на 48 часа и вземете информация 
за контакт. 
Мога ли да се свържа с вас след няколко 
дни, за да видя дали има резултат? Кой е 
най-удобният за Вас номер да ви потърся 
или да ви изпратя съобщение?

Поканете ДА  
НАУЧАТ ПОВЕЧЕ 
Желаете ли да  
научите повече?

•  Поканете на презентация чрез клас на живо 
или онлайн, или индивидуално с лидера ви 
от по-високо ниво.

•  Покажете лично отношение (използвайте 
собствени имена; канете лично, по 
телефона или с персонализирано текстово 
съобщение). 
Желаете ли да научите повече за 
етеричните масла и натуралните начини да 
се грижите за себе си и за семейството си? 
(Изчакайте и слушайте) Ще имам урок на 
_____(дата), в _____ (часа), а можем и да 
се срещнем следващата седмица. Как ще е 
най-удобно за вас?

•  Получете разрешение да напомните:  
Ако сте като мен, напомнянето ще ви е 
полезно. Може ли да ви се обадя набързо 
преди класа?

•  Избягвайте да каните чрез масови 
имейли, текстови съобщения или покани 
във Facebook.

Напомнете им 
ДА ДОЙДАТ  
Ще се радвам да ви видя! 
Елате с готовност да научите 
нови неща.

•  Обадете се или изпратете съобщение до 
поканените си потенциални партньори 
48 часа преди презентацията, за да им 
напомните да присъстват. Споделете 
вълнението си и стойността за тях. 
(Това е само напомняне; те вече са се 
ангажирали да дойдат.) 
Вълнувам се да ви видя! Ще ви хареса да 
научите чудесни начини да се грижите за 
семейството си по натурален начин! Не 
се колебайте да поканите и приятел и да 
получите подарък!

•  Изпратете им съобщение 2 – 4 часа 
преди презентацията си. Повторете, че се 
вълнувате. Съобщете им нещо. 
Не се колебайте да паркирате на 
автомобилната алея или на улицата. 
Ще ви харесат освежаващите напитки 
с етерични масла!

•  Започнете да установявате връзки 
лично, онлайн или по телефона, 
за да развивате отношенията си. 

•   В подходящия момент запитайте:  
Желаете ли да научите за 
допълнителни начини за получаване 
на доходи? 

•  Споделете виждането си. 
•  Кажете им защо сте се сетили за тях 

и защо бихте се радвали да работите 
с тях.

•  Поканете ги да научат повече 
за възможността на dōTERRA. 
Желаете ли да научите как да получавате 
допълнителни доходи с dōTERRA? 

• Предложете възможности: Кога е най 
   добре да се свържа с вас? Понеделник 
   или сряда? Сутрин или вечер?
•  Планирайте срещата си и получете 

потвърждение на ангажимента: Значи 
ще се видим на (дата)________ 
в (час)_________? 

•  Напомнете 4 – 24 часа преди 
презентацията: Обадете се или 
изпратете съобщение: С нетърпение 
очаквам да се видим и да разгледаме 
възможностите с вас!

Когато е възможно, планирайте презентация (лично, онлайн или по телефона) с вашия лидер от по-горно ниво и вашите потенциални 
"строители". Участието на лидера ви от по-горно ниво придава достоверност и сигурност на възможността и на поканата ви за партньорство.

Следвайте тези лесни стъпки, за да поканите ефективно Вашите приятели и семейство на 
продуктова или бизнес презентация, за да им помогнете да научат повече за dōTERRA.

ПОКАНЕНИ сте
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3 СТЪПКИ ДА поканите

СПОДЕЛЕТЕ БИЗНЕСА
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Споделете 
историята си Споделете мостра Споделете онлайн

Споделете опита  
си с маслата

КЪДЕ И КОГА ДА СПОДЕЛЯТЕ 
Най-добрият начин да помогнете на другите да научат повече за етеричните масла е като споделяте опит. 
Изберете метода, който ви подхожда най-много. Много възможности за споделяне възникват естествено 
по време на ежедневни дейности (на социално събиране, спортно събитие, в социалните мрежи, на опашка 
в магазин и др.). Споделяйте накратко опита си с масла когато и където ви се струва естествено. Колкото 
повече опит има един човек с маслата и с вас, толкова по-вероятно е да иска да се научи и да се регистрира. 
Възползвайте се от възможностите за споделяне. 

НОСЕТЕ МОСТРИ СЪС СЕБЕ СИ

СПОДЕЛЯЙТЕ ОНЛАЙН

ПРИМЕРНИ ИДЕИ

Когато споделяте онлайн, 
споменавайте системи на тялото 
вместо здравни проблеми или 
твърдения за болести.

SourceToYou.com

Използвайте пакетираните мостри 
на dōTERRA или подгответе 
собствени: Добавете 10 – 15 капки 
етерично масло в 1 мл. или 5 мл. 
бутилка с фракционирано кокосово 
масло. (Дайте им само колкото е 
нужно за положителен резултат.)

Споделете капка масло, което имате 
в чантата или ключодържателя си.
Популярни мострени масла: Wild 
Orange (Див портокал), dōTERRA 
Balance™, Peppermint (Мента),  
Lavender (Лавандула), PastTense™

Използването и интегрирането на продуктите на dōTERRA™ в живота ви може да ви помогне 
да споделяте опита си с останалите и да сте по-добре подготвени да им помогнете да 
открият собствени натурални решения. 
dōTERRA е бизнес, свързан с отношенията между хората. Отделете време, за да създадете 
и поддържате връзки, след като започнете да споделяте. Когато настъпи момента, 
попитайте ги за уелнес приоритетите им и споделете тестери. Опитайте да служите на 
другите, след това те ще искат да пробват от Вашите предложения.

споделяйте ПО ВСЯКО ВРЕМЕ, НАВСЯКЪДЕ

Използвайте справочник за масла 
или мобилно приложение като 
допълнение към опита с масла. 
Запишете примерни указания за 
употреба. Поискайте разрешение  
да последвате с тях впечатленията  
им след няколко дни.
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ПОДКРЕПЕТЕ ТЕХНИЯ ОПИТ

Споделете историята си
Бъдете готови да споделите собствената си история обясняваща защо етеричните масла са важни за вас. Бъдете 
кратки, за да имате време да научите за тях.

Какви положителни преживявания сте имали с маслата? А продуктите? 

Как продуктите на dōTERRA промениха живота ви? Какъв беше животът преди това? Какъв е животът сега? 

Как открихте dōTERRA? Какви притеснения имахте вие или близките ви? Каква неудовлетвореност имахте заради 
тези притеснения? 

Положително впечатление:
•  Поканете ги да научат повече 

на клас (следвайте указанията 
и сценариите на стр. 3).

Не са изпробвали мострата:
•  Подканете ги да опитат.
•  Поискайте разрешение да 

последвате след няколко дни.

Отрицателно впечатление/няма резултат:
•  Подканете ги да опитат друга мостра.
•  Бъдете търпеливи и ангажирани да им 

помогнете да намерят решение, което 
да им помогне да изградят собствената 
си вяра в продукта, за да искат да 
научат повече на презентация.

СЪВЕТИ ЗА ДАВАНЕ НА МОСТРИ:
•  Персонализирайте тестери, за да отговорите на специфична област на тяхното здравословно състояние,  

в която можете да помогнете.
•  Давайте мостри на масла, които въздействат бързо (напр. dōTERRA On Guard™,, Deep Blue™,, dōTERRA Air™, Lavender 

(лавандула), Peppermint (мента)).
• Ограничете се до 1 – 2 мострени шишенца на човек. Използвайте 10 – 15 капки масло на мострено шишенце.
• Дайте указания за употреба.
•  Искайте разрешение да последвате и уговорете обаждане за последване в рамките на 72 часа, за да запитате  

за впечатлението им.

успех с МОСТРИ
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•  Живее далеч от Вашия район; изпратете тестер, за да опита маслата
•  Няма свободно време: съобразете се с графика му
•  Предпочита по-лична индивидуална връзка
•  Потенциален "строител"

Лице в лице: лично, чрез обаждане (предпочита се с 3 лица) или 
онлайн (напр. Zoom).

Подготовка:
•  Поканете ги за среща в удобно за тях 

време и място.
•  Запознайте се с презентатора, за да 

можете да споделите кой е той, откъде 
е и защо има смисъл да се слуша.

•  Направете упражнението “Споделете 
историята си” на стр. 5, за да сте 
подготвени да споделите личния си опит.

•  Попитайте ги какво най-много желаят 
да научат.

•  Предайте интересите/нуждите на 
презентатора преди презентацията, за 
да може да се подготви да адресира 
нуждите им.

 Урок: на живо или онлайн Подготовка:
•  Въпреки че всяко време е идеално за 

провеждане на урок, обикновено най-добра 
посещаемост се наблюдава във вторник, 
сряда и четвъртък.

•  Поканете 12 човека за идеален клас между 
4 и 6 души. Не всички, които поканите, ще 
успеят да присъстват.

•  Запознайте се с презентатора, за да 
можете да споделите кой е той, откъде  
е и защо има смисъл да се слуша. 

•  Създайте атмосфера за учене с удобни 
места за сядане и приятна температура. 
Елиминирайте разсейващите фактори. 
Чистата среда без деца е най-подходяща 
за учене. 

•  Направете упражнението “Споделете 
историята си” на стр. 5.

•  Създайте пространство за презентатора 
да разположи материалите си и да 
демонстрира продукти.

• Осигурете писалки или моливи.
•  Осигурете вода и освежаващи напитки 

за края на урока, така че гостите да 
могат да пообщуват помежду си, докато 
презентаторът отговаря на въпроси 
и помага за регистрирането. Посетете 
блога на dōTERRA™ за идеи и рецепти.

Идеален график

Преглед на начина на 
живот след пристигане 

на комплекта 

Напомняне 
48 часа

Д
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Поканени сте!

Напомняне 
2 – 4 часа

Поканете приятелите си на продуктова или бизнес презентация. Изберете формат, който 
е подходящ за тях. 

провеждане НА ПРЕЗЕНТАЦИИ



НАСЪРЧАВАЙТЕ 
И СПОДЕЛЯЙТЕ

•  Представете и говорете за 
презентатора* за 1 до 2 минути.

•  Споделете 2-минутен личен опит 
с масло или продукт. 

* Ако вие сте презентаторът, 
научете как да обучавате другите 
за продуктите на dōTERRA.

•  Представете и говорете за 
презентатора* за 1 до 2 минути.

•  Споделете 2 – 3-минутен опит 
с продукт и защо сте избрали  
да споделяте dōTERRA. 

* Ако вие сте презентаторът, 
научете как да обучавате 
другите за продуктите на 
dōTERRA и бизнес възможността.

•  Подкрепяйте гостите за 
регистриране с комплект, 
за да получат големи 
отстъпки и  
най-добра цена.

•  Регистрирайте гостите, 
като отворите mydoterra.
com/Application/index.
cfm, изберете език 
и държава, след което 
изберете Wholesale 
Customer (Клиент на 
преференциални цени).

•  Поканете потенциалните 
партньори да работят с вас.

•  Ангажирайте ги да 
направят "3 лесни стъпки 
за стартиране".

•  Поканете ги да се 
регистрират като Уелнес 
консултант с комплект за 
изграждане на бизнес. 
(Комплект “Натурални 
решения” - "Natural 
Solutions" или по-голям, 
който позволява лична 
употреба и покрива  
нуждите за споделяне.)

•   Последвайте с гостите, които не са се регистрирали, 
в рамките на 48 часа. 
Напомнете им за специалните предложения. 
Много се радвам, че успяхте да се присъедините 
към нас! Какво ви хареса най-много?  
Как според вас маслата могат да са полезни за вас 
и семейството ви? Кой комплект е най-подходящ 
за нуждите ви? Имате ли въпроси към мен? Имате 
ли нещо против да ви покажа как да направите 
първите стъпки?

•  Планирайте прегледа на начина им на живот след 
като получат своя комплект. Възползвайте се от 
ръководителя си от по-горно ниво за подкрепа или 
изгледайте видеоклиповете на адрес doterra.com > 
Empowered Success (Възможности за успех).

•  Последвайте с гостите, които не са се ангажирали да 
изграждат, в рамките на 48 часа.

•  Насърчете ги да си партнират с вас и предложете 
подкрепа за постигане на финансовите им цели.

•  Ангажирайте ги с “3 стъпки за стартиране” 
в ръководството Build (Изграждай).

ПОСЛЕДВАЙТЕ ЗА ДА 
ПОДКРЕПИТЕ
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ПОКАНА ЗА 
РЕГИСТРАЦИЯ

ВАШЕТО УЧАСТИЕ В ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Вашият водещ приоритет е приятелите и роднините ви да дойдат на презентация! 
Осигурете успешна посещаемост на събитието ви, като следвате “3 стъпки за покана”  
на страница 3.

КАКВА Е вашата роля?



*Резултатите не са обичайни. Личните печалби може да са по-малки.

**Комисионната се изплаща по комисионната стойност на всеки продукт (CV). Тя може да се намери в ценовата листа на "строителите" - Builder's Price List.

Споделянето се отплаща! Като продължавате да създавате възможности за 
другите с природни решения, вие създавате възможности за себе си. С времето 
ще печелите продуктите си безплатно, ще изградите собствена финансова 
система и ще създадете доходи!

БОНУС БЪРЗ СТАРТ
Изплаща се въз основа на Commissionable Volume 
CV (Комисионен обем) на новорегистрираните лица 
в рамките на първите им 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).

Печелете комисионни незабавно!

Регистриране 
НИВО 3  
Изплащане на 
5% на CV** 

Регистриране 
НИВО 2  
Изплащане на 
10% на CV** 

Регистриране 
НИВО 1  
Изплащане на 
20% на CV** 

Планирайте своя Обзор на бизнеса
•  Създавайте пасивни доходи през свободното си време*
• Постигнете по-голяма свобода и просперитет в живота си*
•  Стартирайте своя бизнес с dōTERRA с доказано обучение 

и мощна поддръжка

ПРОМЕНЕТЕ БЪДЕЩЕТО СИ

ПОЛУЧЕТЕ ПРОДУКТИТЕ СИ БЕЗПЛАТНО

Печелите безплатни продукти и още, когато подкрепяте новите 
регистрирани лица да живеят, споделят и изграждат dōTERRA. 
Отидете на doterra.com > Empowered Success, за да научите 
всичко за финансовите възможности с dōTERRA.

ИЗГРАДЕТЕ ПАСИВЕН ДОХОД ВЪВ ВРЕМЕТО  
С БОНУСА СИЛАТА НА 3

POWER OF 3™ 
BONUS (БОНУС 
СИЛАТА НА 
ТРОЙКАТА)

ВИЕ  
100 PV

42 €* 
 LEVEL 1 (3+)

60
0 
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И
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М
 (T

V)

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

Печелете 20% от тези, които купуват чрез вас.

променете ОЩЕ ЖИВОТИ

*60219828*

60219828v2 EU BG
* Всички думи със символ на запазена марка или регистрирана запазена марка са 

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

212 €* 
 LEVEL 2  
(3x3=9+)

20% 1 NATURAL SOLUTIONS KIT (комплект)

1  FAMILY ESSENTIALS KIT (комплект)


