Tipo de Contas dōTERRA
A dōTERRA oferece diversas opções de contas para nossos membros. Cada tipo de conta oferece benefícios e oportunidade diferentes para
otimizar a sua experiência dōTERRA.

Existem três tipos de contas principais:
1 ◦ Clientes de Varejo: Não são considerados membros dōTERRA, mas podem comprar produtos a preço de varejo. Não pagam taxa de
inscrição e não recebem benefícios adicionais de um cadastro com a dōTERRA.
2 ◦ Clientes Preferenciais: São membros dōTERRA que recebem um desconto de 25% nos preços de varejo dos produtos e podem participar
do Programa de Fidelidade (LRP) para ganhar pontos, às vezes chamados de créditos, resgatáveis por produto grátis.
3 ◦ Consultores de Bem-Estar desfrutam dos mesmos benefícios que os Clientes Preferenciais, além da oportunidade de construir um
negócio e ganhar bônus e remuneração.

Benefícios de membros
Existem vários benefícios em se tornar um Cliente Preferencial ou Consultor de Bem-Estar:
• Desconto nos produtos: 25% de desconto nos preços de varejo.
• Ganhe pontos para trocar por produtos gratuitos: Receba de 10% a 30% do PV de seu pedido de volta em pontos no Programa de Fidelidade (LRP).
Os membros também podem receber de 50% a 100% dos custos de envio como pontos. Para mais informações sobre pontos, consulte
nosso folheto sobre o Programa de Fidelidade (LRP).
• Produto do Mês: Faça um pedido qualificável através do Programa de Fidelidade (LRP) para receber o Produto do Mês. Para obter mais
informações sobre o produto do mês, consulte nosso folheto sobre o Programa de Fidelidade (LRP).
• Bônus: A dōTERRA oferece uma oportunidade de negócios para os interessados em gerar renda.
• Site pessoal*: Receba um site pessoal que pode ser usado se você quiser compartilhar óleos com outras pessoas.
*Disponível apenas com uma conta de Consultor de Bem-Estar.

As políticas oficiais sobre esses tipos de conta podem ser encontradas na Seção 2 do Termo de Condições e Políticas do Consultor de Bem-Estar
da dōTERRA.

Visão Geral dos Tipos de Contas
Cliente de Varejo

Cliente Preferencial

Consultor de Bem-Estar

Não

25%

25%

Participação no Programa de Fidelidade (LRP)

x

√

√

Créditos para trocar por produtos gratuitos

x

√

√

Produto do Mês gratuito

x

√

√

Bônus

x

x

√

Site pessoal gratuito dōTERRA

x

x

√

Ferramentas e relatórios de negócios

x

x

√

Taxa de inscrição

Não

R$ 90,00

R$ 90,00

Taxa de renovação anual

Não

R$ 75,00

R$ 75,00

Desconto nos produtos
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