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Influence
to Blue Diamond

Beta

Inspire
to Presidential 
and Beyond

 • A

Beta

Quando compartilhar
óleos e suas
experiências com eles. 

Quando convidar
alguém a participar
de uma aula.

Uma maneira rápida
de mostrar soluções
naturais para o
bem-estar. 

 
 

Aumenta a
credibilidade.

Ajuda a expandir a
visão do que é
possível se obter
com os óleos
essenciais.

 

Durante as aulas.

Durante
apresentações
individuais.

Sempre que você
precisar ensinar os
básicos sobre óleos
essenciais a qualquer
pessoa.

Leva a vendas sólidas
e cadastramento de
clientes.

Foca em satisfazer
as necessidades
daqueles com
quem você está
compartilhando.

Maneira simples e
eficaz de ensinar.

Quando estiver
apresentando Visões
do Estilo de Vida.

Durante Aulas de
Educação Contínua.

Como um presente
assim que alguém
se cadastra.

Compartilha o valor
do LRP e de um
estilo de vida com
bem-estar.

Apresenta mais
produtos.

Permite sucesso
rápido e duradouro
com os produtos.

Aumenta a
retenção.

Para preparar
um anfitrião para
o sucesso.

Quando alguém
quiser ser anfitrião
de uma aula.

Prepara um anfitrião
para sua aula.

Serve como um
lançamento parcial
para ajudar a filtrar
líderes capazes e
comprometidos.

Ensina a compartilhar
e a convidar.

Quando estiver
apresentando a
oportunidade de
negócio.

Quando estiver
mostrando a
diferença dōTERRA.

Quando estiver
explicando por que
fazer parceria com
a dōTERRA.

Compartilha a visão
da oportunidade de
negócios.

Filtra novos
líderes.

Mostra os primeiros
passos para construir.

Quando estiver
iniciando o seu
próprio negócio.

Quando estiver
ajudando um novo
líder a começar.

Durante os
treinamentos
mensais de equipe.

Treina um novo líder.

Treina no PIPES.

Dá as diretrizes para
se alcançar Elite e
ajudar outros a
conseguir o mesmo.

Quando quiser avançar em 
ua classificação.

Como presente por atingir uma
nova classificação.

 
Durante os treinamentos mensais.

Durante os treinamentos de equipe.

Ensina habilidades e estratégias
para avanço de classificação.  

Treina sua equipe para alcançarem
a próxima classificação.

Ajuda-o a entender como
treinar seus líderes para ajudá-lo
a alcançar sua próxima classificação.

Acesse todas as Ferramentas e Treinamentos do Empowered Success: https://www.doterra.com/BR/pt_BR/empowered-success
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