
• Meus produtos dōTERRA favoritos, que uso e peço regularmente:
 

• Meus usos favoritos para estes produtos:

  
• Meus aspectos favoritos do LRP: 

 
• Como posso compartilhar este valor com outros?

SUA COMPREENSÃO

  O LRP é um investimento em seu bem-estar e seu negócio.

  É necessário ter um modelo LRP de 100 PV ou mais em todos os tempos para poder receber Bônus de     
 Início Rápido e todos os outros bônus da dōTERRA.

  Os benefícios de fazer um pedido LRP de 125+PV até o dia 15 de cada mês para receber o Produto do Mês.

  Como acumular pontos LRP e aumentar a porcentagem para 30%.

  Use alguns de seus produtos resgatados no LRP como amostras para compartilhar com os outros os benefícios.

  Os custos de envio são recebidos de volta como pontos LRP para trocar por produtos grátis.

  Você pode trocar seu pedido sempre que  quiser. 

Benefícios do LRP        
INSCREVENDO E RETENDO CLIENTES NO PROGRAMA DE RECOMPENSAS POR FIDELIDADE
A inscrição e retenção de clientes aumenta seu fluxo de receita residual. Desenvolva uma cultura de serviço, amor e  
apreciação por eles. Mais de 85% dos que se inscrevem só querem obter seus produtos com os melhores preços e 

® viver o estilo de vida dōTERRA , e o Programa de Recompensas por Fidelidade (LRP) é a melhor maneira de fazer isso. 
Escolha ser seu melhor cliente primeiro. Se a dōTERRA lança um produto, use-o. Lealdade gera lealdade. O valor  
que seus clientes dão aos produtos geralmente é um reflexo do valor que você dá.

Avalie sua compreensão básica sobre o LRP. Marque tudo o que você já sabe:

DESCOBERTA DAS RECOMPENSAS POR FIDELIDADE
Reflita sobre sua crença no LRP e no impacto que ela tem. Avalie a crença numa escala de 1 (baixa) a 10 (alta).

  Aumentar seu volume e sua renda residual.
  Incentivar as pessoas a comprar os óleos em seu melhor preço.
  Ter bem-estar entregue em sua casa com o programa de auto-envio do LRP.
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  Um pedido LRP é a maneira mais custo-efetiva para comprar e receber recompensas mensalmente.
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